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Agenda Pastoral 
(Abril – dependendo da evolução da pandemia Covid-19)

1º. – Quinta-feira santa – 19h, Dom Adimir, Catedral, Missa da 
Ceia do Senhor.

02 – Paixão do Senhor – Coleta para a Terra Santa (Lugares 
Santos) – 15h, Catedral, Dom Adimir solene Ação Litúrgica 
da Paixão do Senhor. 

03 – Vigília Pascal – 19h, Catedral, Dom Adimir, solene Vigília 
Pascal.

04 – Páscoa da Ressurreição do Senhor – Dom Adimir, 09h, 
missa na Catedral; 19h, missa no Santuário de Fátima.

05, Confraternização de Páscoa dos padres e Bispo. 
07, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial Sta. 

Isabel da Hungria, Três Arroios, para conferir e dar o “visto” 
aos livros de registros da Paróquia (Batizados, Casamentos, 
Crismas, Tombo e outros aspectos...).

09, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial Santa Ana, 
Carlos Gomes

10, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim; das 08h30 
às 16h30, Curso de formação para assessores da Infância e a 
Adolescência Missionária (EFAIAM), no Centro Diocesano.

11 – Segundo Domingo da Páscoa – Domingo da Divina 
Misericórdia 

12 a 16, das 08h às 17h, 58ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, 
de forma virtual, com tema central relacionado ao primeiro 
pilar proposto nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (DGAE), Documento 109 da CNBB: a 
Palavra de Deus.

13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano jubilar 
de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, oração do 
Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30; 13h30, no 

Centro Diocesano, reunião da 
Cáritas para as Paróquias de 
Entre Rios do Sul, Campinas 
do Sul, Jacutinga, Paulo Bento 
(que inclui Quatro Irmãos).

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

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

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

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

a Adolescência Missionária (EFAIAM), no Centro  Diocesano.
25 – 4º Domingo da Páscoa – Bom Pastor, 58ª Jornada Mundial 

de Oração pelas Vocações – Assembleia do Núcleo da 
Conferência dos Religiosos do Brasil da Diocese de Erexim; 
das 08h30 às 16h, preparação ao matrimônio da Área Pastoral 
de Getúlio Vargas, em Estação; festa na comunidade São João 
Batista, Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
Paulo Bento lembrando seus 76 anos.

28, Dom Adimir, visita administrativa na Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, Viadutos. 

30, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. Sra. 
Medianeira, Barra do Rio Azul. 

“O amor de São José a Jesus” 
Com coração de pai: assim José amou a Jesus, designado nos quatro Evangelhos como 

«o fi lho de José».[1]
Os dois evangel istas que puseram em relevo a sua fi gura, Mateus e Lucas, narram pouco, 

mas o sufi ciente para fazer compreender o género de pai que era e a missão que a Providência 
lhe confi ou.

Sabemos que era um humilde carpinteiro (cf. Mt 13, 55), desposado com Maria (cf. Mt 1, 
18; Lc 1, 27); um «homem justo» (Mt 1, 19), sempre pronto a cumprir a vontade de Deus man-
ifestada na sua Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) e através de quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). 
Depois duma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, 
«por não haver lugar para eles» (Lc 2, 7) noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores 

(cf. Lc 2, 8-20) e dos Magos (cf. Mt 2, 1-12), que representavam respetivamente o povo de Israel e os povos pagãos. (Papa 
Francisco no início da Carta Apostólica Patris Corde, de 08 de dezembro de 2020, pela instituiu o Ano de São José)
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Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2021
 «Vamos subir a Jerusalém...» (Mt 20, 18). Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade. 

 Queridos irmãos e irmãs!
Jesus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão, morte 

e ressurreição como cumprimento da vontade do Pai, des-
venda-lhes o sentido profundo da sua missão e convida-os a 
associarem-se à mesma pela salvação do mundo.

Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às 
celebrações pascais, recordamos Aquele que «Se rebaixou 
a Si mesmo, tornando-Se obediente até à morte e morte de 
cruz» (Flp 2, 8). Neste tempo de conversão, renovamos a 
nossa fé, obtemos a «água viva» da esperança e recebemos 
com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma 
em irmãos e irmãs em Cristo. Na noite de Páscoa, renova-
remos as promessas do nosso Batismo, para renascer como 
mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito San-
to. Entretanto o itinerário da Quaresma, como aliás todo o 
caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da Ressur-
reição que anima os sentimentos, atitudes e opções de quem 
deseja seguir a Cristo.

O jejum, a oração e a esmola – tal como são apre-
sentados por Jesus na sua pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as 
condições para a nossa conversão e sua expressão. O camin-
ho da pobreza e da privação (o jejum), a atenção e os gestos 
de amor pelo homem ferido (a esmola) e o diálogo filial com 
o Pai (a oração) permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma 
esperança viva e uma caridade operosa.

1. A fé chama-nos a acolher a Verdade e a tornar-nos 
suas testemunhas diante de Deus e de todos os nossos 
irmãos e irmãs

Neste tempo de Quaresma, acolher e viver a Verdade 
manifestada em Cristo significa, antes de mais, deixar-nos 
alcançar pela Palavra de Deus, que nos é transmitida de ger-
ação em geração pela Igreja. Esta Verdade não é uma con-
strução do intelecto, reservada a poucas mentes seletas, su-
periores ou ilustres, mas é uma mensagem que recebemos 
e podemos compreender graças à inteligência do coração, 
aberto à grandeza de Deus, que nos ama ainda antes de nós 
próprios tomarmos consciência disso. Esta Verdade é o 
próprio Cristo, que, assumindo completamente a nossa hu-
manidade, Se fez Caminho – exigente, mas aberto a todos 
– que conduz à plenitude da Vida. 

O jejum, vivido como experiência de privação, leva as 
pessoas que o praticam com simplicidade de coração a re-
descobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade 
de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, n'Ele en-
contram plena realização. Ao fazer experiência duma pobreza 
assumida, quem jejua faz-se pobre com os pobres e «acumula» 
a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum, assim en-
tendido e praticado, ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois, 
como ensina São Tomás de Aquino, o amor é um movimento 
que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um 
só comigo mesmo [cf. Enc. Fratelli tutti (= FT), 93].

A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para 
receber a Deus na nossa vida permitindo-Lhe «fazer mora-
da» em nós (cf. Jo 14, 23). Jejuar significa libertar a nossa 
existência de tudo o que a atravanca, inclusive da saturação 
de informações – verdadeiras ou falsas – e produtos de con-
sumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração Àquele 
que vem a nós pobre de tudo, mas «cheio de graça e de ver-
dade» (Jo 1, 14): o Filho de Deus Salvador.

2. A esperança como «água viva», que nos permite 
continuar o nosso caminho

A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do 
poço, não entende quando Ele lhe diz que poderia ofere-
cer-lhe uma «água viva» (cf. Jo 4, 10-12); e, naturalmente, a 
primeira coisa que lhe vem ao pensamento é a água material, 
ao passo que Jesus pensava no Espírito Santo, que Ele dará 
em abundância no Mistério Pascal e que infunde em nós a es-
perança que não desilude. Já quando preanuncia a sua paixão 
e morte, Jesus 
abre à esper-
ança dizendo 
que «ressus-
citará ao ter-
ceiro dia» (Mt 
20, 19). Jesus 
fala-nos do 
futuro aberto 
de par em par pela misericórdia do Pai. Esperar com Ele 
e graças a Ele significa acreditar que, a última palavra na 
história, não a têm os nossos erros, as nossas violências e in-
justiças, nem o pecado que crucifica o Amor; significa obter 
do seu Coração aberto o perdão do Pai.

No contexto de preocupação em que vivemos atual-
mente onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança 
poderia parecer uma provocação. O tempo da Quaresma 
é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso ol-
har para a paciência de Deus, que continua a cuidar da sua 
Criação, não obstante nós a maltratarmos com frequência 
(cf. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). É ter esperança naquela 
reconciliação a que nos exorta apaixonadamente São Pau-
lo: «Reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20). Recebendo o 
perdão no Sacramento que está no centro do nosso processo 
de conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do 
perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-lo 
através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotan-
do um comportamento que conforta quem está ferido. O per-
dão de Deus, através também das nossas palavras e gestos, 
possibilita viver uma Páscoa de fraternidade.

Na Quaresma, estejamos mais atentos a «dizer pala-
vras de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, 
estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, 
irritam, desprezam» (FT, 223). Às vezes, para dar esperança, 
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basta ser «uma pessoa amável, que deixa de lado as suas 
preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um 
sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um es-
paço de escuta no meio de tanta indiferença» (FT, 224).

No recolhimento e oração silenciosa, a esperança 
é-nos dada como inspiração e luz interior, que ilumina de-
safios e opções da nossa missão; por isso mesmo, é funda-
mental recolher-se para rezar (cf. Mt 6, 6) e encontrar, no 
segredo, o Pai da ternura.

Viver uma Quaresma com esperança significa sentir 
que, em Jesus Cristo, somos testemunhas do tempo novo em 
que Deus renova todas as coisas (cf. Ap 21, 1-6), «sempre 
dispostos a dar a razão da [nossa] esperança a todo aquele 
que [no-la] peça» (1 Ped 3, 15): a razão é Cristo, que dá a sua 
vida na cruz e Deus ressuscita ao terceiro dia.

3. A caridade, vivida seguindo as pegadas de Cristo 
na atenção e compaixão por cada pessoa, é a mais alta ex-
pressão da nossa fé e da nossa esperança

A caridade alegra-se ao ver o outro crescer; e de igual 
modo sofre quando o encontra na angústia: sozinho, doente, 
sem abrigo, desprezado, necessitado... A caridade é o im-
pulso do coração que nos faz sair de nós mesmos gerando o 
vínculo da partilha e da comunhão.

«A partir do “amor social”, é possível avançar para 
uma civilização do amor a que todos nos podemos sentir 
chamados. Com o seu dinamismo universal, a caridade pode 
construir um mundo novo, porque não é um sentimento es-
téril, mas o modo melhor de alcançar vias eficazes de desen-
volvimento para todos» (FT, 183).

A caridade é dom, que dá sentido à nossa vida e graças 
ao qual consideramos quem se encontra na privação como 
membro da nossa própria família, um amigo, um irmão. O 
pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas transfor-
ma-se em reserva de vida e felicidade. Aconteceu assim com 
a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, que oferece ao pro-
feta Elias o bocado de pão que tinha (cf. 1 Rs 17, 7-16), e 
com os pães que Jesus abençoa, parte e dá aos discípulos 

para que os distribuam à multidão (cf. Mc 6, 30-44). O mes-
mo sucede com a nossa esmola, seja ela pequena ou grande, 
oferecida com alegria e simplicidade.

Viver uma Quaresma de caridade significa cuidar de 
quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou 
angústia por causa da pandemia de Covid-19. Neste contex-
to de grande incerteza quanto ao futuro, lembrando-nos da 
palavra que Deus 
dera ao seu Servo – 
«não temas, porque 
Eu te resgatei» (Is 
43, 1) –, ofereça-
mos, juntamente 
com a nossa obra de 
caridade, uma pa-
lavra de confiança 
e façamos sentir ao 
outro que Deus o ama como um filho.

«Só com um olhar cujo horizonte esteja transformado 
pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é 
que os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade 
imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura e, por con-
seguinte, verdadeiramente integrados na sociedade» (FT, 187).

Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tem-
po para crer, esperar e amar. Que este apelo a viver a Quares-
ma como percurso de conversão, oração e partilha dos nossos 
bens, nos ajude a repassar, na nossa memória comunitária e 
pessoal, a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada 
pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte inexaurível é o 
coração misericordioso do Pai. 

Que Maria, Mãe do Salvador, fiel aos pés da cruz e no 
coração da Igreja, nos ampare com a sua solícita presença, e 
a bênção do Ressuscitado nos acompanhe no caminho rumo 
à luz pascal. 

Roma, em São João de Latrão, na Memória de São 
Martinho de Tours, 11 de novembro de 2020.

 Francisco

Mensagem do Papa Francisco aos fiéis brasileiros
por ocasião da Campanha da Fraternidade 2021

Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa re-

flexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com 
Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino 
conosco também nestes tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar 
pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da 
saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a 
cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, 
como nos ensina na parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Precisamos 
vencer a pandemia e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar 
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as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei 
na recente Encíclica Fratelli tutti, «passada a crise sanitária, 
a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e 
em novas formas de autoproteção egoísta» (n. 35). Para que 
isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos 
chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. 

Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Bra-
sil promove a Campanha da Fraternidade, como um auxílio 
concreto para a vivência deste tempo de preparação para 
a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema “Fraternidade e 
Diálogo: compromisso de amor”, os fiéis são convidados a 
«sentar-se a escutar o outro» e, assim, superar os obstáculos 
de um mundo que é muitas vezes «um mundo surdo». De 
fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos «um 
paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisis-
mo e acolhe o outro» (Ibidem, n. 48). E, na base desta ren-
ovada cultura do diálogo está Jesus que, como ensina o lema 
da Campanha deste ano, «é a nossa paz: do que era dividido 
fez uma unidade» (Ef 2,14). 

Por outro lado, ao promover o diálogo como compro-
misso de amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são 
os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando 
pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que «devemos 
sempre lembrar-nos de que somos peregrinos, e peregrin-
amos juntos», no diálogo ecumênico podemos verdadeira-

mente «abrir o coração ao companheiro de estrada sem me-
dos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que 
procuramos: a paz no rosto do único Deus» (Exort. Apost. 
Evangelii gaudium, n. 244). É, pois, motivo de esperança, o 
fato de que este ano, pela quinta vez, a Campanha da Frater-
nidade seja realizada com as Igrejas que fazem parte do 
Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). 

Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao 
único Senhor Jesus que nos deixou o mandamento de nos 
amarmos uns aos outros como Ele nos amou (cf. Jo 13,34) 
e partindo «do reconhecimento do valor de cada pessoa hu-
mana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, 
oferecem uma preciosa contribuição para a construção da 
fraternidade e a defesa da justiça na sociedade» (Carta Enc. 
Fratelli tutti, n. 271). A fecundidade do nosso testemunho 
dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encon-
trar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, 
de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. 

Desejando a graça de uma frutuosa Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, envio a todos e cada um a Bênção 
Apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim.

Roma, São João de Latrão, 17 de fevereiro de 2021.
 Francisco

Mensagem em Vídeo do Papa Francisco
no 1º Dia Internacional da Fraternidade Humana

4 de fevereiro de 2021
Irmãs e irmãos. Esta é a 

palavra: irmãs e irmãos. Afirmar 
a fraternidade.

Agradeço de modo espe-
cial a Vossa Excelência, meu 
irmão, meu amigo, meu com-
panheiro de desafios e riscos na 
luta pela fraternidade, Grão-Imã 
Ahmed Al-Tayyeb, a companhia 
no caminho para a reflexão e a 
elaboração do Documento que foi apresentado há dois anos. 
O seu testemunho ajudou-me muito porque foi um testemu-
nho corajoso. Sei que não foi uma tarefa fácil. Mas com Vos-
sa Excelência conseguimos cumpri-la e ajudar-nos recipro-
camente. O mais importante é que aquele primeiro desejo 
de fraternidade foi consolidado com verdadeira fraternidade. 
Obrigado, irmão, obrigado!

Gostaria de agradecer também a Sua Alteza o Xeque 
Mohammed bin Zayed por todos os esforços que fez para 
que pudéssemos prosseguir neste caminho. Ele acreditou no 
projeto. Acreditou!

E penso que é correto agradecer também — permi-
ta-me, Senhor Juiz, a expressão — “l’enfant terrible”  de 

todo este projeto, o juiz Ab-
del Salam, amigo, trabalhador, 
cheio de ideias, que nos ajudou 
a ir em frente.

Obrigado a todos por 
ter apostado na fraternidade, 
porque hoje a fraternidade é a 
nova fronteira da humanidade. 
Ou somos irmãos ou destruí-
mo-nos uns aos outros.

Hoje não há tempo para a 
indiferença. Não podemos lavar as mãos à distância, com 
desprezo, com desinteresse. Ou somos irmãos — permiti-me 
— ou tudo se desmorona. É a fronteira. A fronteira sobre a 
qual devemos construir; é o desafio do nosso século, é o de-
safio dos nossos tempos.

Fraternidade significa mão estendida; fraternidade 
quer dizer respeito. Fraternidade significa ouvir com o 
coração aberto. Fraternidade quer dizer firmeza nas próprias 
convicções. Pois não há verdadeira fraternidade se negocia-
rmos as nossas convicções.

Somos irmãos, nascidos do mesmo Pai. Com culturas 
e tradições diferentes, mas todos irmãos. E no respeito pelas 
nossas diferentes culturas e tradições, pelas nossas diversas 
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cidadanias, devemos construir esta fraternidade. Sem a ne-
gociar.

É o momento da escuta. É o momento da aceitação sin-
cera. É o momento da certeza de que um mundo sem irmãos 
é um mundo de inimigos. Gostaria de o salientar. Não po-
demos dizer: ou irmãos ou não irmãos. Digamos bem: ou 
irmãos ou inimigos. Pois o desprezo é uma forma muito ar-
dilosa de inimizade. Não é preciso uma guerra para fazer 
inimigos. É suficiente o desprezo. Basta com esta técnica 
— transformou-se numa técnica — basta com esta atitude de 
olhar para o outro lado, sem se importar com o outro, como 
se ele não existisse.

Caro irmão Grão-Imã, obrigado pela sua ajuda. 
Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado por este caminho 
que percorremos juntos!

O Papa manifestou o seu agradecimento a António 
Guterres com estas palavras: 

Desejo felicitar o secretário-geral das Nações Unidas 
por este prémio e agradecer-lhe por todos os seus esforços 
em prol da paz. Uma paz que só pode ser alcançada com um 
coração fraternal. Obrigado pelo que faz!.

O Papa manifestou o seu agradecimento a Latifa Ibn 
Zaiaten com estas palavras:

Querida irmã, as tuas últimas palavras não são ditas 
como boatos nem como convenções: “somos todos irmãos”. 
São uma convicção. E uma convicção moldada na dor, nas 
tuas feridas. Dedicaste a tua vida ao sorriso, dedicaste a 
tua vida a não te ressentires, e através da dor de perder um 
filho — só uma mãe sabe o que significa perder um filho 
— através desta dor tens a coragem de dizer “somos todos 
irmãos” e de semear palavras de amor. Obrigado pelo teu te-

stemunho! E obrigado por seres a mãe do teu filho, de tantos 
rapazes e moças; por seres hoje a mãe desta humanidade que 
te ouve e aprende contigo: ou o caminho da fraternidade, ou 
irmãos, ou perdemos tudo. Muito obrigado!

Sobre o prêmio
O "Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana" foi 

inspirado no Documento sobre a Fraternidade humana, as-
sinado pelo Papa Francisco e pelo Grande Imã de Al-Azhar, 
Chefe do Conselho Muçulmano dos Anciãos nos Emirados 
Árabes Unidos, em 4 de fevereiro de 2019. Ambos foram 
os primeiros a receber o Prêmio em 2019. Mais tarde foi 
revelado que o Papa Francisco doou o valor total do prê-
mio ao povo Rohingya de Mianmar. Então, durante as cele-
brações do primeiro aniversário da assinatura do Documen-
to da Fraternidade humana, o Sheikh Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan anunciou que este prêmio se tornaria um evento 
anual. É entregue no âmbito do Dia Internacional da Frater-
nidade humana, que a Assembléia Geral das Nações Unidas 
declarou em reconhecimento aos esforços contínuos de líde-
res e figuras religiosas que cooperam para promover a paz, a 
harmonia e o diálogo intercultural no mundo.

Latifa Ibn Ziaten, presidente da Associação IMAD 
para a juventude e a paz, que trabalha pela reconciliação 
e o diálogo, especialmente nas escolas, é,  junto com o 
Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, de Portu-
gal, a ganhadora do Prêmio Zayeb, entregue na manhã do 
primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, dia 
04/02/2021). Latifa nasceu no Marrocos (África. Ainda ad-
olescente, foi pra a França. Imad era o nome do filho que 
foi assassinado em ataque terrorista, quando era soldado 
francês.

Homilia do Papa Francisco na quarta-feira de cinzas
Basílica de São Pedro, 17 de fevereiro de 2021 

Principiamos o caminho 
da Quaresma, que se abre com as 
palavras do profeta Joel indican-
do-nos a direção a tomar. Trata-se 
dum convite que brota do coração 
de Deus, suplicando-nos de braços 
abertos e olhos cheios de nostal-
gia: «Convertei-vos a Mim de todo 
o vosso coração» (Jl 2, 12). Con-
vertei-vos a Mim. A Quaresma é 
uma viagem de regresso a Deus. 
Quantas vezes, atarefados ou indif-
erentes, Lhe dissemos: «Senhor, espera! Virei encontrar-Vos 
mais tarde... Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar 
e a fazer algo pelos outros». E assim dia após dia… Agora 
Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre te-
remos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas, irmãos e 
irmãs, hoje é o tempo de regressar a Deus.

Convertei-vos a Mim – diz 
Ele – de todo o vosso coração. A 
Quaresma é uma viagem que en-
volve toda a nossa vida, tudo de 
nós mesmos. É o tempo para veri-
ficar as estradas que estamos a per-
correr, para encontrar o caminho 
que nos leva de volta a casa, para 
redescobrir o vínculo fundamental 
com Deus, do qual tudo depende. 
A Quaresma não é compor um ra-
malhete espiritual; é discernir para 

onde está orientado o coração. Aqui está o centro da Quares-
ma: para onde está orientado o meu coração? Tentemos sa-
ber: Para onde me leva o «navegador» da minha vida, para 
Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor, 
ou para ser notado, louvado, preferido, no primeiro lugar e 
assim por diante? Tenho um coração «dançarino» que dá um 
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passo para a frente e outro para trás, amando ora o Senhor 
ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem 
com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da 
simulação e das falsidades que o têm prisioneiro?

A viagem da Quaresma é um êxodo: é um êxodo da 
escravidão para a liberdade. São quarenta dias que recor-
dam os quarenta anos em que o povo de Deus caminhou 
pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas, como foi 
difícil deixar o Egito! Mais difícil do que deixar a terra foi 
tirar o Egito do coração do povo de Deus, aquele Egito que 
traziam dentro… É muito difícil deixar o Egito! Ao longo do 
caminho, nos seus lamentos, sempre se sentiam tentados pe-
las cebolas, tentados a voltar para trás, presos às memórias 
do passado, a qualquer ídolo. O mesmo se passa connosco: 
a viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos 
apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, 
pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela 
lamúria que paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar 
estas ilusões.

Interroguemo-nos então: Como avançar no caminho 
para Deus? Ajudam-nos as viagens de regresso narradas pela 
Palavra de Deus.

Olhamos para o filho pródigo e compreendemos que é 
tempo também para nós de regressar ao Pai. Como aquele 
filho, também nós esquecemos o ar de casa, delapidamos 
bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com 
as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos: somos fil-
hos que caem continuamente, somos como criancinhas que 
tentam andar, mas estatelam-se no chão precisando uma vez 
e outra de ser levantadas pelo papá. É o perdão do Pai que 
sempre nos coloca de pé: o perdão de Deus, a Confissão, é o 
primeiro passo da nossa vigem de regresso. Ao dizer Confis-
são, recomendo aos confessores: Sede como o pai, não com 
o chicote, mas com o abraço. 

D e p o i s 
p r e c i s a m o s 
de regressar 
a Jesus, fazer 
como aquele 
leproso cura-
do que voltou 
para Lhe agra-
decer. Cura-
dos foram dez, 
mas só ele foi 

também salvo, porque voltara para Jesus (cf. Lc 17, 12-19). 
Todos, todos nós temos enfermidades espirituais: sozinhos, 
não podemos curá-las; todos temos vícios arraigados: sozin-
hos, não podemos extirpá-los; todos temos medos que nos 
paralisam: sozinhos, não podemos vencê-los. Precisamos de 
imitar aquele leproso, que voltou para Jesus e se prostrou 
aos seus pés. Temos necessidade da cura de Jesus, precis-
amos de colocar diante d’Ele as nossas feridas e dizer-Lhe: 
«Jesus, estou aqui diante de Vós, com o meu pecado, com 
as minhas misérias. Vós sois o médico; podeis libertar-me. 
Curai o meu coração».

Mais ainda! A palavra de Deus pede-nos para regres-
sar ao Pai, pede-nos para voltar a Jesus, e somos chamados 
também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça 
lembram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. 
Mas, sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu Es-
pírito de vida. Então não podemos viver seguindo o pó, indo 
atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. 
Voltemos ao Espírito, Dador de vida! Voltemos ao Fogo que 
faz ressurgir as nossas cinzas, àquele Fogo que nos ensina a 
amar. Continuaremos sempre a ser pó, mas – como diz um 
hino litúrgico – pó enamorado. Voltemos a rezar ao Espíri-
to Santo, redescubramos o fogo do louvor, que queima as 
cinzas das lamúrias e da resignação.

Irmãos e irmãs, esta nossa viagem de regresso a Deus 
só é possível, porque houve a sua vinda até junto de nós. 
Caso contrário, não teria sido possível. Antes de irmos até 
Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encon-
tro. Por nós, desceu até mais fundo de quanto pudéssemos 
imaginar: fez-Se pecado, fez-Se morte. Isto mesmo no-lo re-
cordou São Paulo: «Aquele que não havia conhecido o peca-
do, Deus O fez pecado por nós» (2 Cor 5, 21). Para não nos 
deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu 
dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, 
tocou a nossa morte. Então a nossa viagem é deixar-se tomar 
pela mão. O Pai que nos chama a voltar é Aquele que sai de 
casa e vem procurar-nos; o Senhor que nos cura é Aquele 
que Se deixou ferir na cruz; o Espírito que nos faz mudar 
de vida é Aquele que sopra com força e suavidade sobre o 
nosso pó.

Daí a súplica do Apóstolo: «Deixai-vos reconciliar 
com Deus» (2 Cor 5, 20). Deixai-vos reconciliar: o caminho 
não se apoia nas nossas forças; com as próprias forças, nin-
guém pode reconciliar-se com Deus; não consegue. A con-
versão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, 
só é possível se partir do primado da ação de Deus. O que 
nos faz regressar a Ele não são as nossas capacidades nem 
os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de 
acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura 
gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evangelho: o que 
nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos 
homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regres-
so a Deus é reconhecermo-nos necessitados d’Ele, necessit-
ados de misericórdia, necessitados da sua graça. O caminho 
certo é este: o caminho da humildade. Como me sinto eu: 
necessitado ou autossuficiente? 

Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No 
termo da Quaresma, abaixar-nos-emos ainda mais para lavar 
os pés dos irmãos. A Quaresma é uma descida humilde den-
tro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação 
não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por 
amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder 
o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus: é a cátedra 
silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas, 
as chagas que Ele levou para o Céu e todos os dias, na sua 
oração de intercessão, faz ver ao Pai. Contemplemos cada 
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dia as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nos-
so vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes 
que nos fizeram sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que 
Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos os braços. 
As suas chagas estão abertas para nós e, por aquelas cha-
gas, fomos curados (cf. 1 Ped 2, 24; Is 53, 5). Beijemo-las 

e compreenderemos que precisamente lá, nos buracos mais 
dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita mi-
sericórdia. Porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde 
mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E ag-
ora que veio ter connosco, convida-nos a regressar a Ele, 
para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados.

Homilia do Papa Francisco na Festa
da Apresentação do Senhor 2021

O Papa Francisco, na tarde 
do dia 0 2 de fevereiro, a Missa da 
Festa da Apresentação do Senhor e 
o Dia Mundial da Vida Consagrada. 
Participaram  membros dos Insti-
tutos de Vida Consagrada e Socie-
dades de Vida Apostólica.

Simeão «esperava – escreve 
São Lucas – a consolação de Israel» 
(2, 25). Subindo ao templo quan-
do Maria e José levaram lá Jesus, 
aquele acolhe nos seus braços o 
Messias. E, naquele Menino, recon-
hece a luz que veio para iluminar as 
nações; esta identificação é feita por um homem já idoso 
que esperou com paciência o cumprimento das promessas 
do Senhor.

A paciência de Simeão. Vejamos de perto a paciên-
cia de Simeão. Durante toda a vida, esteve à espera exer-
citando a paciência do coração. Aprendera, na oração, que 
geralmente Deus não recorre a acontecimentos extraor-
dinários, mas realiza a sua obra na aparente monotonia do 
dia a dia, no ritmo por vezes extenuante das atividades, 
nas pequenas coisas que realizamos com humilde tenaci-
dade procurando cumprir a sua vontade.

Caminhando com paciência, Simeão não se deixou 
quebrantar com o passar do tempo. É um homem já car-
regado de anos, mas a chama do seu coração ainda está 
acesa; por vezes, na sua longa vida, ter-se-á sentido entor-
pecido e descorçoado, mas não perdeu a esperança; com 
paciência, guarda a promessa, sem se deixar consumir de 
amargura pelo tempo passado nem por aquela melanco-
lia resignada que surge quando se chega ao crepúsculo 
da vida. Nele, a expectativa do esperado traduziu-se na 
paciência quotidiana de quem, apesar de tudo, permane-
ceu vigilante até que, finalmente, os seus «olhos viram a 
Salvação» (Lc 2, 30).

Eu me pergunto: Onde terá Simeão aprendido esta 
paciência? Recebeu-a da oração e da vida do seu povo, que 
sempre reconheceu, no Senhor, o «Deus misericordioso e cle-
mente, vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade» 
(Ex 34, 6); o Pai que mesmo em presença da recusa e da in-

fidelidade não se cansa; antes, a sua 
«paciência suportou-os durante mui-
tos anos» (cf. Ne 9, 30), para conceder 
sempre a possibilidade da conversão.

Assim, a paciência de Simeão é 
espelho da paciência de Deus. A partir 
da oração e da história de seu povo, 
Simeão aprendeu que Deus é paciente. 
E com a sua paciência, como afirma 
São Paulo, «convida à conversão» 
(Rm 2, 4). Gosto de recordar o que 
dizia Romano Guardini: a paciência é 
a forma como Deus responde à nossa 
fraqueza, para nos dar tempo de mu-

dar (cf. Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28).
Mas há de ser sobretudo o Messias – Jesus, que 

Simeão estreita nos braços – a revelar-nos a paciência de 
Deus, o Pai que usa de misericórdia para conosco e chama 
até à última hora, que não exige a perfeição, mas a gen-
erosidade do coração, que abre novas possibilidades onde 
tudo parece perdido, que procura um buraco por onde en-
trar dentro de nós quando o nosso coração está fechado, 
que deixa crescer o trigo sem arrancar o joio.

Esta é a razão da nossa esperança: Deus espera por 
nós, sem nunca Se cansar. Quando nos afastamos, vem 
procurar-nos; quando caímos por terra, levanta-nos; quan-
do regressamos a Ele depois de vagar perdidos, espera-nos 
de braços abertos. O seu amor não se mede com os pesos 
dos nossos cálculos humanos, mas sempre nos infunde a 
coragem de recomeçar.

Ensina-nos a resiliência, o valor de recomeçar. Sem-
pre, todos os dias, depois das quedas, sempre, voltar a 
começar. Ele é paciente.

A nossa paciência. Da paciência de Deus e da de 
Simeão, aprendamos para a nossa vida consagrada. E per-
guntemo-nos: Que é a paciência? Não é simples tolerân-
cia das dificuldades nem suportação fatalista das adversi-
dades. A paciência não é sinal de fraqueza: a fortaleza de 
ânimo torna-nos capazes de suportar a carga dos problemas 
pessoais e comunitários, leva-nos a acolher a diversidade 
do outro, faz-nos perseverar no bem mesmo quando tudo 
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parece inútil, impele-nos a caminhar 
mesmo quando nos assaltam o tédio 
e a preguiça.

Gostaria de indicar três “lug-
ares” onde se concretiza a paciência.

O primeiro é a nossa vida pes-
soal. Um dia respondemos à chama-
da do Senhor, oferecendo-nos a Ele 
com entusiasmo e generosidade. Ao 
longo do caminho, a par das conso-
lações, tivemos também decepções e frustrações. Às vez-
es, o resultado esperado não corresponde ao entusiasmo 
do nosso trabalho; parece que a nossa sementeira não pro-
duz os frutos perspectivados, o fervor da oração diminui e 
deixamos de nos sentir imunes à aridez espiritual.

Pode acontecer, na nossa vida de consagrados, que 
a esperança esmoreça por causa das expectativas frustra-
das. Devemos ter paciência conosco e esperar, confi antes, 
os tempos e as modalidades de Deus: Ele é fi el às suas 
promessas. Lembrar-nos disto permite repensar os per-
cursos e revigorar os nossos sonhos, sem ceder à tristeza 
interior e ao desânimo.

Queridos irmãos e irmãs, a tristeza interior em nós 
consagrados é como um verme que vai nos comendo por 
dentro. Fujam da tristeza interior.

O segundo lugar onde se concretiza a paciência: a 
vida comunitária. As relações humanas, especialmente 
quando se trata de partilhar um projeto de vida e uma ativi-
dade apostólica, nem sempre são pacífi cas, todos sabemos 
disso. Às vezes surgem confl itos e não se pode exigir uma 
solução imediata, nem se deve julgar precipitadamente a 
pessoa ou a situação: é preciso saber dar tempo ao tempo, 
procurar não perder a paz, esperar o momento melhor para 
uma clarifi cação na caridade e na verdade.

Não se deixar confundir pelas tempestades. Na lei-
tura do breviário havia um bom fragmento sobre o dis-
cernimento espiritual, e dizia isso: “Quando o mar está 
agitado, não é possível ver os peixes, mas quando o mar 
está tranquilo, é possível ver”. Nunca poderemos fazer um 
bom discernimento, ver a verdade, se o nosso coração está 
agitado, está impaciente. Nunca.

Nas nossas comunidades, requer-se esta paciên-
cia mútua: suportar, isto é, carregar aos próprios ombros 
a vida do irmão ou da irmã, incluindo as suas fraquezas 
e defeitos. Lembremo-nos disto: o Senhor não nos cha-

ma para ser solistas, há muitos na 
Igreja, nós sabemos. Não, não nos 
chama a ser solistas, mas para fazer 
parte dum coro, que às vezes desaf-
ina, mas sempre deve tentar cantar 
em conjunto.

Enfi m o terceiro «lugar», a 
paciência com o mundo. Simeão e 
Ana cultivam no coração a esperança 
anunciada pelos profetas, mesmo se 

tarda a realizar-se e cresce lentamente no meio das infi del-
idades e ruínas do mundo. Não entoam o lamento pelo que 
está errado, mas esperam com paciência a luz na obscu-
ridade da história. Esperar a luz na escuridão da história. 
Esperar a luz na escuridão da própria comunidade.

Precisamos desta paciência, para não acabarmos 
prisioneiros das lamentações. Alguns são mestres da lam-
entação, são doutores da lamentação, são muito bons em 
lamentar. Não, o lamento aprisiona: «o mundo já não nos 
escuta», «já não temos vocações», «vivemos tempos difí-
ceis»... E assim começa esse dueto das lamentações. Às 
vezes acontece que, à paciência com que Deus trabalha 
o terreno da história e do nosso coração, opomos a im-
paciência de quem julga tudo imediatamente. Agora ou 
nunca. E assim perdemos a esperança: a esperança. Eu vi 
tantos e tantas consagradas que perdem a esperança. Sim-
plesmente por impaciência.

A paciência ajuda-nos a olhar com misericórdia para 
nós mesmos, as nossas comunidades e o mundo. Podem-
os interrogar-nos: Acolhemos nós a paciência do Espírito 
na nossa vida? Nas nossas comunidades, carregamo-nos 
mutuamente aos ombros e mostramos a alegria da vida 
fraterna?

E, com o mundo, realizamos o nosso serviço com 
paciência ou julgamos com severidade? São desafi os para a 
nossa vida consagrada: não podemos fi car parados na nos-
talgia do passado, nem nos limitar a repetir sempre as mes-
mas coisas. Precisamos da paciência corajosa de caminhar, 
explorar novos caminhos, procurar aquilo que o Espírito 
Santo nos sugere. Isso se faz com humildade, com simpli-
cidade, sem grande propaganda, sem grande publicidade.

Contemplemos a paciência de Deus e imploremos a 
paciência confi ante de Simeão, para que também os nos-
sos olhos possam ver a luz da Salvação e levá-la a todo o 
mundo.

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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Ano de São José
A Voz da Diocese (17/01/21)

Prezados irmãos e irmãs de Voz da Di-
ocese, nossa saudação, nosso carinho e nossa 
benção.

 Estamos celebrando o 2º Domingo do 
Tempo Comum onde a liturgia nos apresenta 
uma bela proposta vocacional para o acolhi-
mento do projeto de Deus em nossa vida, a 
iniciar pelo chamado do jovem Samuel, con-
forme a 1ª leitura. Ele escuta o chamado e dá 
uma resposta que deve servir de modelo tam-
bém para nós: “Fala Senhor que o teu servo 
escuta”. Da mesma forma, o Evangelho nos 
convida a viver a experiência do encontro 
com Cristo feita pelos primeiros discípulos e de onde brota o 
caminho da fé, do seguimento e da missão de anunciá-Lo. 

 Junto a esta riqueza de mensagem da liturgia quere-
mos trazer presente o sentimento de alegria neste tempo do 
nosso jubileu diocesano nos seus “50 anos de serviço de fé e 
de vida”, e mais ainda, porque fomos agraciados, com toda 
a Igreja, pelo Papa Francisco, com a proclamação do Ano 
de São José desde 08 de dezembro de 2020 a 08 de dezem-
bro deste ano, publicando a Carta Apostólica “Patris corde 
– Com coração de Pai”.

 O objetivo deste ano é celebrar os 150 anos da 
declaração do Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja 
Católica, através do Decreto do Beato Pio IX de 8 de dezem-
bro de 1870 que desejou ardentemente dar este título a São 
José.

 A carta do Papa Francisco, com as marcas de nosso 
tempo, especialmente a pandemia do coronavírus, destaca a 
importância das pessoas simples, humildes, comuns e que 
não aparecem à frente de grandes eventos, mas que espelha-
das no exemplo de São José – que viveu no escondimento, 

“cuidando dos interesses de Jesus”, propagam 
o amor, a esperança, especialmente aos mais 
abatidos e sofredores, consequência desta 
pandemia e das mais diversas situações exis-
tenciais.

 São José é exemplo para os homens 
de hoje, destaca o Papa. Nos faz refletir al-
guns elementos importantes de sua vida. “São 
José foi um Pai amado como esposo de Maria 
e o pai de Jesus”. Nas palavras de São Paulo 
VI retoma e mostra concretamente a paterni-
dade de São José: “em ter feito de sua vida um 
serviço, um sacrifício, ao mistério da encar-

nação e à conjunta missão redentora”. São José é também 
um modelo de pai na ternura, na obediência, no acolhimen-
to, com coragem criativa, trabalhador, diz o papa ao longo 
de sua mensagem.

 Caríssimos irmãos e irmãs! Embora a Sagrada Es-
critura nos fale tão pouco de São José, são tantas as virtudes 
dele apresentadas na devoção popular e que precisam ser 
resgatadas em nossa vida cristã, que precisam ser assumidas 
por nós. Entre elas se diz: São José, homem bom e justo; 
homem simples e dedicado aos interesses de Jesus; homem 
de entrega e de serviço; protetor da Igreja e da família; e 
ainda invocado como protetor da boa morte.

 Que este “Ano de São José” alimente em nossa vida 
as virtudes por ele vividas e na sua imitação obtenhamos 
dele a graça de sua poderosa intercessão. 

“Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também 
para nós e guiai-nos no caminho da vida”. São José, rogai 
por nós!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Domingo da Palavra:
Acolher e valorizar a Palavra de Deus

A Voz da Diocese (24/01/21)
Saudamos todos os que acompan-

ham a Voz da Diocese com os melhores 
votos de saúde, paz e bênçãos no Senhor.

Prezados irmãos e irmãs. Estamos 
no 3º. Domingo do Tempo Comum e 
este domingo foi instituído pelo Papa 
Francisco como o Domingo da Palavra 
a fim de que ela seja sempre mais acol-
hida e valorizada em nossa vida cristã

Na liturgia que celebramos vemos a primeira leitura 
nos apresentar a história de Nínive, uma grande cidade que 

segundo o texto ouvido, três dias eram 
necessários para se atravessar. Sabe-
mos que quanto maior a cidade, maior a 
dificuldade em viver o espírito fraterno 
e o sentido de comunidade.

Neste contexto, Jonas foi envia-
do para anunciar a conversão visto que 
Deus estava desgostoso com o povo 

que ali habitava. Mas os ninivitas, do maior ao menor, de 
todas as classes sociais, acreditaram em Deus e fizeram pen-
itência. Todos se vestiram de sacos demonstrando penitencia 
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e igualdade, rompendo as diferenças, todos se voltaram para 
Deus. Assim Deus vendo a atitude de conversão do povo, se 
compadeceu e suspendeu o mal planejado a eles.

Ao ouvir a Palavra de Deus nos perguntamos: qual 
é o convite que ela nos faz? De uma mudança de vida, de 
conversão, de reconhecimento da nossa realidade, do modo 
como vivemos. A Palavra de Deus não está fora do contex-
to daquilo que é a nossa realidade, a nossa história. Assim 
como Nínive estava, também o mundo de hoje está se dis-
tanciando de Deus. Oxalá, possamos encontrar em nossas 
cidades, pessoas que reconheça na Palavra de Deus também 
este convite à conversão e à mudança de vida.

Um exemplo fácil de entender esta realidade é que nos 
alegramos com as igrejas cheias de pessoas de boa vontade 
que procuram ouvir a Palavra de Deus, e isto é muito bom. 
Mas isto representa menos de dez por cento dos católicos 
de nossas cidades. Onde estão os outros? Então se todos 
os católicos se voltassem para Deus, como estariam nossas 
comunidades e nossa sociedade? São noventa por cento ou 
mais que não tem a Palavra como alimento em sua vida cris-
tã, como luz para orientar sua vida e vencer as muitas situ-
ações que os leva para longe de Deus.

Vemos um mundo cada vez mais doente, angustia-
do, em busca de sentido, tomado pela doença do século – a 
depressão. O mundo está distante de Deus. Então o tema 
da liturgia que convida à conversão e o exemplo de Nínive 
pode ser um bom modelo para nós. Todos nós precisamos 
melhorar nossa vida cristã e nossa vida social. Precisamos 
renovar o compromisso de escuta da Palavra de Deus e nos 

orientar por ela, para que em nossa sociedade todos sintam 
a alegria de viver e o sentido verdadeiro de sua existência. 

É preciso abandonar algumas atitudes que nos causam 
danos, não é preciso se vestir de sacos como fizeram os nini-
vitas para dizer que estamos nos convertendo, mas é preciso 
abrir o coração, é preciso desapegar-se de muitas coisas que 
nos impedem de nos aproximarmos mais de Deus. “O isola-
mento, o egoísmo, a ânsia pelo consumo e outras coisas nos 
cega na busca de Deus”. É preciso um coração livre e aberto 
para deixar Deus ser o Senhor de nossa vida, para deixar sua 
Palavra ser a verdade que nos oriente.

É justamente isso que Jesus veio anunciar quando 
começa sua vida pública e diz no Evangelho de hoje: “o tem-
po se cumpriu e o Reino já chegou”. Essas duas expressões 
referem-se ao cumprimento do tempo de João Batista. Quan-
do João foi preso, começa um novo tempo, o tempo de Jesus 
que inicia a sua pregação. Cumpriu-se o tempo da promessa e 
Jesus já está em nosso meio. Depois Jesus usa mais duas im-
portantes expressões: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. 
É fazer esta conversão e acreditar na Palavra de Jesus e quem 
acredita na sua Palavra, deixa-se guiar por Ela. Mas não bas-
ta dizer creio, é preciso alimentar-se desta Palavra que é vida, 
que é a verdade que orienta e nos conduz no caminho do bem. 

Que o bom Deus com seu Espírito ilumine os camin-
hos de cada um de nós no seguimento de seu Filho Jesus 
e também no acolhimento e compreensão de sua Palavra. 
Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Dízimo: expressão de amor e partilha
A Voz da Diocese (31/01/21)

A todos que nos acompanham em Voz da 
Diocese, nossa saudação em Cristo e nossa esti-
ma, desejando um bom final de semana.

 Caríssimos irmãos e irmãs. Estamos no 4º 
Domingo do Tempo Comum e a Palavra de Deus 
proclamada na liturgia nos apresenta a inconfor-
midade de Deus com os projetos de egoísmo e de 
morte presentes no mundo e que escravizam cada 
vez mais o ser humano. Diante disso, Ele propõe 
o projeto do Reino que liberta, que renova a es-
perança e garante a vida plena. O gesto de Jesus ao curar o 
homem possuído na sinagoga, num dia de sábado, coloca em 
relevo o valor da vida e da liberdade; mostra ainda que toda 
pessoa precisa ser acolhida, respeitada e liberta de todas as 
forças negativas que a escravizam e geram morte.

 Também São Paulo na Carta aos Coríntios faz o con-
vite a todos os cristãos a repensarem as suas prioridades e 
a superar as realidades que impedem viver o compromisso 
com o Reino proposto por Jesus no serviço a Deus e também 
aos irmãos. 

 Assim, compreendendo o primado 
do Reino e o valor da vida, somos chamados a 
contribuir de forma concreta no anúncio desta 
proposta através da participação na comunidade 
e da colaboração por meio do dízimo. Dízimo 
que não é pagamento; que não nos dá benefícios 
nesta vida; que não nos dá direitos materiais, 
mas que é a forma de nossa devolução a Deus, 
mediante a nossa comunidade, como forma de 
ação de graças pelo muito que d’Ele recebemos. 

Dízimo é doação; é expressão de amor e partilha.
 O dízimo é uma forma de nossa comunhão eclesial 

e sinal de pertença à comunidade na qual participamos. Ele 
expressa ainda nossa maturidade e consciência de colaborar 
com a missão da Igreja, pois o mesmo serve para fortalecer 
a fé e o sentimento de pertença a uma comunidade cristã. 

 O dízimo possui quatro finalidades: primeira, a di-
mensão religiosa, que expressa nossa relação de gratidão a 
Deus; a segunda, a dimensão eclesial, ou seja, que atende a 
manutenção do templo, dos ministros e funcionários e a re-
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alização do culto divino; a terceira é a dimensão social-car-
itativa, destinada a atender às obras sociais de misericórdia, 
a atenção aos pobres e necessitados; e a quarta é a dimensão 
missionária, que atende a ação pastoral, ou seja, a evangeli-
zação e a comunhão com outras comunidades mais carentes, 
seja em nível local ou além-fronteiras.

 Prezados irmãos e irmãs. Ser dizimista não é uma es-
colha, mas uma ação decorrente da nossa condição cristã. Ele 
é um compromisso mensal regular que ajuda a comunidade 
a atender suas necessidades. O dízimo é a oferta de coração 
generoso que se sente responsável pela vida da comunidade. 

Como diz a liturgia de hoje, precisamos repensar nos-
sas prioridades, nosso compromisso com a Igreja e com os 
irmãos e estar atentos aos verdadeiros valores do Reino de 
Deus deixando-nos tocar pela ação de Jesus que continua 
a agir em nós e a nos ensinar a superar em nossas comuni-
dades toda forma de exclusão e de divisão.

Que o Bom Deus nos confirme e nos mantenha fiéis ao 
seu projeto, à sua vontade. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Conversão e Compaixão: propostas para a quaresma
 A Voz da Diocese (14/02/2021)

Caros irmãos e irmãs de Voz 
da Diocese, nossa saudação.

Estamos celebrando o 6º Domin-
go do Tempo Comum e a liturgia nos 
desperta para o sentimento de com-
paixão, mas também nos introduz no 
espírito da quaresma que se aproxima.

Nas opções da primeira leitura 
vemos: o Livro do Levítico coloca 
nas mãos de Araão e de seus sacer-
dotes a função de declarar impuro 
todo homem acometido pela lepra, 
colocando-o em isolamento fora do acampamento durante a 
doença. Na segunda opção de leitura, do Segundo Livro dos 
Reis, Naamã, o sírio, acometido pela doença, foi ao encontro 
de Eliseu, conhecido como o “homem de Deus” que o mandou 
mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ficou curado. A lei ex-
cluía os doentes, mas a bondade de Deus, manifestada na ação 
do profeta, os tornava puros.

No Evangelho, esta cena se repete. O leproso, excluí-
do da comunidade, burla a lei para se aproximar de Jesus. 
Diante de sua súplica cheia de fé, “Se queres, tens o poder 
de curar-me”. “Jesus cheio de compaixão, estendeu a mão, 
tocou nele (o que era proibido) e disse: ‘Eu quero, fica cura-
do!’” E o homem ficou curado. Com isso, ele volta à con-
vivência social libertado não só da doença, mas também da 
exclusão, da discriminação e da rejeição por parte dos seus. 
Em Jesus, a cura significa libertação e vida nova.

Ao mesmo tempo em que trazemos esta mensagem da 
Palavra de Deus, plena de sentido e indicações para nossa 
vida cristã, queremos recordar que na próxima quarta-feira 
iniciaremos o tempo da quaresma, com o rito das cinzas, dia 
de jejum e abstinência de carne como na sexta-feira santa, 
segundo nos propõe a Igreja. Com isso, abrimos o camin-
ho para este tempo de conversão, de saída de nós mesmos, 
necessária por causa de nosso egoísmo e nossa indiferença, 
pelo nosso individualismo e fechamento, para a prática do 
amor e compromisso cristão com a vida e os valores que nos 
remetem ao imperativo de Cristo: “Convertei-vos e crede no 

Evangelho”, bem como ao sentimen-
to de compaixão nas nossas relações 
humanas com os mais sofredores, 
conforme a liturgia deste domingo.

A quaresma é o tempo para re-
forçarmos em nós a fé no Cristo Res-
suscitado, pois Ele venceu o pecado e 
a morte. Com Ele, também nós vencer-
emos e renovaremos os laços do amor, 
da amizade, da fraternidade, unindo 
nossos corações num só sentimento e 
num só desejo: alcançar a salvação.

A Igreja no Brasil também vive neste tempo quaresmal 
a Campanha da Fraternidade que neste ano é Ecumênica e 
traz como tema: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de 
amor” e como lema: “Cristo é a nossa Paz: do que era divi-
dido, fez uma unidade” (Ef 2,14). Ela pretende unir todas as 
forças cristãs para alcançar o bem maior em vista de todos. 
Ajuda-nos, sobretudo, a viver os gestos fundamentais deste 
tempo litúrgico que são a oração, o jejum e a esmola ou 
caridade, superando as diferenças e exclusões sociais para 
caminhar na unidade.

Portanto, vamos viver juntos este período, colocando 
em prática as atitudes que a quaresma nos convida a ter, ou 
seja: maior intensidade e intimidade na oração com o Sen-
hor; maior esforço na prática da penitência como sinal de 
sincera conversão e melhora em nossas relações com os 
irmãos e irmãs mais empobrecidos pela prática da caridade. 
Com isso, ao celebrarmos a Páscoa, estaremos vivendo a 
vida nova no Cristo Ressuscitado e colaborando na con-
strução de uma nova sociedade mais humana e fundada no 
amor, pois, como diz o papa Francisco: “Se já não somos 
mais capazes de perceber a desumana dor ao nosso lado, 
também nós nos tornamos desumanizados”. 

Com a confiança do leproso do Evangelho, supliquemos a 
Jesus que tenha compaixão de nós e nos cure de todos os males 
nos concedendo a graça de uma sincera conversão. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 
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Homilia de Dom Adimir na Missa da Apresentação
do Senhor e Jubileu da Vida Religiosa na Diocese 

Santuário de Fátima, 02/02/2021 
1. Nossa saudação ao vigário geral 

de nossa Diocese, Mons. Cleocir Bonet-
ti, ao Pe. Valter Girelli – Reitor deste 
Santuário; Pe. Lucas Stein – Vice-re-
itor, recém-chegado para o trabalho 
neste Santuário; demais padres, diáco-
nos, consagrados (as) presentes e tantos 
outros que nos acompanham de suas 
comunidades, seminaristas, fiéis aqui 
presentes e aqueles que nos acompan-
ham pelas redes sociais deste Santuário Diocesano Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

2. Hoje, 02 de fevereiro, celebrando a Festa da Apre-
sentação do Senhor, a liturgia nos recorda que esta festa teve 
início pelo final do século IV em Jerusalém e depois se es-
tendeu rapidamente para o Ocidente. No século X esta fes-
ta apareceu organizada com uma solene benção das velas e 
procissão, como nós temos até hoje. Esta ficou conhecida 
com o nome de “Candelária” ou “Festa das luzes” que in-
diretamente nos remete às palavras do Evangelho que ouvi-
mos, onde Simeão no Templo, quando Maria e José chega-
ram com o menino Jesus para ser apresentado e oferecido o 
sacrifício de acordo com a Lei de Moisés, o velho Simeão o 
tomou em seus braços e disse: “Agora, Senhor, conforme a 
tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; porque 
meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de 
todos os povos”; e completou: “luz para iluminar as nações 
e glória do teu povo Israel”. Assim, o sentido da benção das 
velas está ligado à Festa da Apresentação do Senhor, recor-
dando-nos Jesus, como luz que veio para iluminar o mundo.

3. As velas que acendemos e foram abençoadas tam-
bém remetem à luz da fé que recebemos pra nos guiar no 
caminho do bem. Acolher esta luz significa acolher a fé, é 
tornar-se luz. Mas somente torna-se luz quem sabe viver ati-
tudes que ilumina a vida, ou seja, atitudes de amor, de com-
preensão, de solidariedade, de generosidade, de entrega de 
si mesmo em favor dos pequenos e sofredores. Aqueles que 
sabem dizer palavras de consolo e de esperança aos tristes e 
abatidos. A fé é a luz que ilumina nosso caminho em direção 
a Cristo e aos irmãos. Só é luz verdadeira quem tem Cristo 
como luz em sua vida e sabe fazer da sua vida, como fez 
Maria e José, a oferta fiel à Lei do Senhor.

4. Celebramos também hoje em sintonia com o Ju-
bileu de Ouro de nossa Diocese – data especial para nossa 
história, o jubileu da vida consagrada, pois como diz nosso 
tema jubilar, são 50 anos a serviço da fé e da vida, e com um 
olhar para o futuro inspirados em nosso lema que se revela 

como súplica: “Caminha conosco, Sen-
hor”. Olhamos para trás com gratidão 
por tantos e tantos (as) consagrados 
(as) que contribuíram e continuam con-
tribuindo para a evangelização em nos-
sa região, em nossa diocese.

5. Unimos-nos a todos que hoje, 
celebram o 25º ano do Dia da Vida 
Consagrada, celebrado pela primeira 
vez em 02 de fevereiro de 1997, recon-

hecida pelo saudoso São João Paulo II com uma estreita 
ligação entre a Festa da Apresentação do Senhor e a vocação 
dos consagrados e consagradas, chamados a ser no mundo, a 
exemplo de Cristo, “luz para iluminar as nações” (Lc 2,32). 
Também uma íntima relação com Maria na oferta generosa 
de sua própria vida ao projeto salvador de Deus.

6. Caríssimos consagrados e consagradas: A men-
sagem do Papa naquela ocasião em 1997 continua atual, 
pois exprimia e exprime o desejo de que “O Dia da Vida 
Consagrada produza frutos abundantes para a santidade e 
a missão da Igreja”. “Especialmente, ajude a fazer crescer 
na comunidade cristã a estima pelas vocações de especial 
consagração, a fazer com que se torne sempre mais intensa 
a oração para obtê-las do Senhor, fazendo amadurecer nos 
jovens e nas famílias uma generosa disponibilidade para re-
ceber esse dom”. (VC 1).

7. Da mesma forma, o Cardeal Dom João Braz de Aviz, 
prefeito da Congregação para a Vida Consagrada, expressa 
em sua mensagem para esse dia, seu desejo de se fazer próx-
imo de todos (as) os (as) consagrados e consagradas, bem 
como de todas as comunidades, nesta ocasião jubilar tão im-
portante, e pede que todos coloquem a Encíclica Fratelli Tut-
ti, do papa Francisco, no centro de suas vidas, da formação e 
da missão a fim de construir fraternidades sólidas e estáveis. 
Recorda o convite de São João Paulo II às pessoas consa-
gradas de serem peritas na comunhão, na fraternidade e na 
prática de sua espiritualidade (VC 46), vivendo confiante a 
sua entrega sempre casta, pobre e obediente ao chamado do 
Senhor.

8. Confiadas cada pessoa consagrada a Maria, Mãe da 
Igreja, mulher fiel, e a São José, seu esposo, neste ano a ele 
dedicado, diz o cardeal, que se fortaleçam em uma fé viva 
e apaixonada, uma esperança certa e alegre, uma caridade 
humilde e laboriosa.

9. Assim, também queremos, no espírito de nosso jubi-
leu, mais uma vez expressar nossa gratidão pelo testemunho 
fiel dos consagrados e consagradas presentes em tantos lug-
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ares, sendo sinal de esperança para tantos irmãos e irmãs e 
particularmente, nossa prece de gratidão a Deus pelo dom da 
Vida Consagrada daqueles e daquelas que ajudaram a con-
struir nossa história evangelizadora a serviço da fé e da vida 
ao longo destes 50 anos de nossa Diocese.

10. Prezados irmãos e irmãs, como Simeão no templo, 
reconheçamos Jesus como luz a iluminar as nações e deixe-

mos que Ele ilumine a nossa vida. Supliquemos também que 
o Senhor da Messe e Pastor do rebanho que continue a des-
pertar no seio de nossas famílias, muitas e santas vocações 
sacerdotais, religiosas e missionárias para o bem de nossa 
Igreja e de todo o povo de Deus.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Mensagem de Dom Adimir para o início da Quaresma 
com a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021

Saudamos nossos irmãos e irmãs pre-
sentes em toda a nossa Diocese de Erexim, 
vivendo o tempo da graça de nosso jubileu 
de ouro: “50 anos a serviço da fé e da vida”, 
dirigindo esta mensagem para a quaresma.

Hoje, quarta-feira de cinzas tem início, 
em toda a Igreja, o tempo quaresmal. Tempo 
este que nos prepara para a grande celebração 
do Mistério Pascal de Cristo: sua paixão, 
morte e ressurreição. Nela se plenifica o pro-
jeto salvador de Deus para toda a humanidade, 
pois enviou seu próprio Filho para que o mun-
do fosse salvo por Ele.

Este tempo de quaresma, especial para 
nossa vida cristã, nos convida à conversão 
e a atitudes novas. Já nesta abertura, com a 
imposição das cinzas, ouvimos o convite da liturgia: “con-
vertei-vos e crede no evangelho”. Conversão significa vol-
tar-se para, ou seja, voltar nosso olhar para Deus com amor 
filial, nosso olhar a nós mesmos com sinceridade na verdade 
do que vivemos e para o outro com compaixão e misericórdia. 

Sendo assim, as práticas de piedade nos ajudam a en-
tender e viver mais profundamente este tempo quaresmal, de 
acordo com o Evangelho de hoje:

A Esmola ou Caridade: motivam-nos a olhar para nos-
sos irmãos e irmãs, particularmente os mais necessitados e 
sermos solidários em suas necessidades;

A Oração: faz voltar nosso olhar e nosso coração para 
Deus, renovando nossa confiança em seu amor de Pai miseri-
cordioso; por ela aprofundamos nossa intimidade com Ele 
com a certeza de que sempre nos acompanha a sua presença;

Jejum: Voltados a nós mesmos, somos convidados a 
viver o desapego, o domínio sobre nós mesmos superando 
os impulsos humanos que nos afastam da dignidade cristã. 
Jejuar nos fortalece numa vida espiritual madura, livre e pro-
funda. Também nos faz solidários com os sofredores e com 
eles compartilhar o que temos.

Caríssimos: neste tempo, a Igreja nos ajuda também a 
olharmos para o mundo, nossa casa comum, como diz o papa 

Francisco, no qual estamos inseridos. A Ig-
reja, particularmente no Brasil, nos propõe a 
Campanha da Fraternidade, que, desde 1964 
vem refletindo diversos aspectos de nossa 
caminhada de fé. Este ano, esta Campanha, 
realizada de forma ecumênica, ou seja, com 
outras Igrejas Cristãs, nos propõe como 
tema: “Fraternidade e Diálogo: compromis-
so de amor” e como lema, inspirado na Carta 
de São Paulo aos Efésios, 2,14a: “Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido, fez uma uni-
dade”. 

O objetivo da Campanha deste ano é 
promover, através do testemunho da uni-
dade e do diálogo, a superação dos conflitos 
gerados pelas polarizações e violências que 

marcam nossa realidade. Quer também propor um caminho 
de diálogo sincero e relações sadias entre as pessoas, unin-
do suas forças para a busca do bem comum. A convivência 
fraterna e solidária deve ser um bem e uma experiência pro-
funda de vida em todas as relações humanas, não obstante as 
diferenças existentes. Mais do que nunca é necessário unir 
todas as forças e estar comprometido com a promoção da 
vida ameaçada pela Covid-19 e outros males.

Portanto, que este tempo quaresmal e a Campanha da 
Fraternidade nos ajudem a percorrermos um caminho de sin-
cera conversão e preparação para a Festa da Páscoa, certeza 
de vida plena para todos em Cristo Ressuscitado, em meio à 
angústia e insegurança vividas neste tempo da pandemia do 
Coronavirus. 

São José, padroeiro de nossa Diocese, neste ano a ele 
dedicado e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Jubileu 
de Ouro de nossa Diocese, intercedam por todos nós. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Sofrimento e Solidariedade
A Voz da Diocese (07/02/2021)

Prezados irmãos e irmãs que acom-
panham Voz da Diocese, desejamos a to-
dos, saúde e paz.

Queremos refletir hoje um tema 
muito presente em nossa vida, particu-
larmente nos dias atuais, inspirados pela 
liturgia deste 5º. Domingo do Tempo 
Comum: Sofrimento e Solidariedade.

Jó é um personagem contrastan-
te da Sagrada Escritura. Pela primeira 
leitura deste domingo, entendemos esta 
afirmação. De um lado, ele é símbolo do sofrimento do ser 
humano e de outro, símbolo de paciência frente aos aconte-
cimentos dolorosos da vida.

Na leitura deste domingo, Jó faz um desabafo do sof-
rimento que assola sua vida e que aos olhos alheios é castigo 
de Deus. No entanto, para Jó, este sofrimento faz parte dos 
mistérios de Deus, pois sua vida se encontra nas mãos dele e 
é isto que lhe importa, é nisto que ele confia.

A resposta a esta atitude de Jó se encontra na voz do 
salmista que afirma: “Deus é bom e conforta os corações 
despedaçados”.

Esta bondade de Deus sentida já no Antigo Testamento 
se mostra ainda mais visível nas atitudes de Jesus apresenta-
das na narrativa do Evangelho de hoje. Mostram-nos o quan-
to Jesus é sensível e solidário com o sofrimento alheio, pois 
logo que soube que a sogra de Pedro estava doente, “Ele se 
aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então 
a febre desapareceu”. (...) “À tarde levaram a Jesus todos os 
doentes e ele curou muitas pessoas de diversas doenças e 
expulsou muitos demônios”.

Esta ação de Jesus é seguida de sua oração no isola-
mento da noite, a sós com o Pai. A força de seu poder vem 
justamente de sua intimidade com o Pai.

O sofrimento humano desperta a sensibilidade e a solidarie-
dade na vida de muitas pessoas e vemos o quanto Jesus se torna 
modelo de um agir libertador que traz consolo em meio às dificul-
dades, especialmente dos mais abatidos e marcados pela dor.

 No contexto da pandemia do 
Coronavírus, vemos aumentar os ges-
tos de solidariedade, apesar do distan-
ciamento social a que fomos e somos 
obrigados a manter. Os corações se 
aproximaram motivados pela angústia, 
pela dor e pelas incertezas, quase como 
um grito de socorro, mas ao mesmo 
tempo, sensibilizados pela mesma dor 
de tantos outros que, como Jó, deix-
aram extravasar seus sentimentos de um 

coração ferido pela dor da doença, da perda e de outros sof-
rimentos.

 De muitas formas e meios, as pessoas se voltaram às 
necessidades de outrem como fez Jesus ao se deparar com os 
doentes que lhe foram apresentados. Um grande aprendiza-
do se faz ver, mesmo que se queira justificar o ditado popu-
lar que diz: “o que não aprendemos no amor, aprendemos na 
dor”.

 Portanto, caros irmãos e irmãs, no sofrimento apren-
demos a ser mais solidários e é Jó a inspiração para não 
cairmos também na tentação de pensar que o sofrimento, a 
pandemia é castigo de Deus. É oportunidade de renovar a 
certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Jesus 
que pode nos libertar com sua palavra e sua ação em nossa 
vida, se a Ele nos apresentarmos com confiança.

 Acolhendo este ensinamento e já nos unindo ao Dia 
Mundial do Doente, dia 11, quinta-feira, em que se lembra 
N. Sra. de Lourdes, rezemos com confiança ao Senhor para 
que nos conceda a graça da saúde e a capacidade de sermos 
mais sensíveis à realidade de nossos irmãos e irmãs mais 
sofredores, anunciando-lhes a esperança que brota da Boa 
Nova do Evangelho. Comprometidos como fez São Pau-
lo, digamos a nós mesmos: “Ai de mim se não anunciar o 
Evangelho”. Que Deus abençoe a todos. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

“As práticas da quaresma” 
As práticas de piedade que devem ser uma constante em 

nossa vida, colaboram para vivermos mais profundamente este 
tempo quaresmal. Estas práticas de piedade estão expressas pelo 
próprio Cristo no Evangelho de hoje:

a) Jesus fala da Esmola (traduzimos por Caridade): moti-
vam-nos a olhar para nossos irmãos e irmãs, particularmente os 
mais necessitados e sermos solidários em suas necessidades;

b) Jesus nos fala da Oração: faz voltar nosso olhar e nosso 
coração para Deus, renovando nossa confiança em seu amor de 
Pai misericordioso; por ela aprofundamos nossa intimidade com 
Ele com a certeza de que sempre nos acompanha a sua presença;

c) Jesus nos indica o Jejum: Voltados a nós mesmos, so-
mos convidados a viver o desapego, o domínio sobre nós mesmos 
superando os impulsos humanos que nos afastam da dignidade 
cristã. Jejuar nos fortalece numa vida espiritual madura, livre e 
profunda. Também nos faz solidários com os sofredores e com 
eles compartilhar o que temos.

Precisamos estar com o coração aberto e dispostos a per-
correr humildemente este caminho para receber de Deus a rec-
ompensa prometida a todos aqueles que o amam com o coração 
sincero e fazem a sua vontade. (Dom Adimir Antonio Mazali, na 
homilia na quarta-feira de cinzas, 17/02/2021)
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NOTA DA PRESIDÊNCIA DA CNBB 
SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021

Irmãos e irmãs em Cristo 
Jesus,

 “Não apagueis o Espírito, 
não desprezais as profecias, mas 
examinai tudo e guardai o que 
for bom” (1 Ts 5,21)

1. No exercício de nossa 
missão evangelizadora, depara-
mo-nos com inúmeros desafios, 
diante dos quais não podemos 
esmorecer, mas, ao contrário, buscar forças para responder 
com tranquilidade e esperança.

2. Nosso país vive um tempo entristecedor, com tantas 
mortes causadas pela covid-19, um processo de vacinação 
que gostaríamos fosse mais rápido e uma população que se 
cansou de seguir as medidas de proteção sanitária. Nosso 
coração de pastores sofre diante de tantas sequelas que sur-
gem a partir da pandemia, em especial o empobrecimento e 
a fome.

A Campanha da Fraternidade 2021 e suas característi-
cas

3. Em meio a tudo isso e atendendo à solicitação de 
irmãos bispos, desejamos abordar a Campanha da Fraterni-
dade deste ano. Algumas afirmações têm ocasionado insegu-
rança e mesmo perplexidade.

4. Como sabemos, a Campanha da Fraternidade é 
uma riqueza da Igreja no Brasil, nascida e amadurecida 
não sem dificuldades e mesmo sofrimentos. A cada Cam-
panha, o aprendizado se fortalece e se mostra continuamente 
necessário. Assim acontece com cada tema escolhido e as-
sim acontece quando as Campanhas, desde o ano 2000, são 
feitas em modo ecumênico.

5. Para este ano, o tema escolhido foi o diálogo, com 
o tema, portanto, fraternidade e diálogo: compromisso de 
amor. Trata-se, como explicado nas formações feitas pelo 
nosso Setor de Campanhas, do recolhimento dos temas an-
teriores, em especial desde 2018, que tratou da superação da 
violência, até 2020, quando apresentou-se a proposta cristã 
do cuidado.

6. Para 2021, conforme aprovação em nossa Assem-
bleia Geral de 2018, a Campanha foi construída ecumenica-
mente e, conforme costume desde o ano 2000, sob a respons-
abilidade do CONIC. Nas primeiras reuniões, discerniu-se 
pelo tema do diálogo, urgência num tempo de polarizações 
e fanatismos, cabendo então ao CONIC a construção do tex-
to-base. Isso foi feito conforme está explicado na apresen-
tação do mesmo, com detalhamento da equipe elaboradora, 
na pág. 9.

7. Consequentemente, o texto seguiu a estrutura de 
pensamento e trabalho do CONIC. Foram realizadas várias 

reuniões, o texto passou por re-
visão da assessoria teológica do 
CONIC, uma assessoria com 
membros das diversas igrejas, 
chegando, então, ao que hoje te-
mos. Não se trata, portanto, de 
um texto ao estilo do que ocor-
reria caso fosse preparado pela 
comissão da CNBB, pois são 
duas compreensões distintas, ain-

da que em torno do mesmo ideal de servir a Jesus Cristo. O 
texto-base desse ano, por conseguinte, deve ser assim com-
preendido, como o foi nas Campanhas da Fraternidade levadas 
a efeito de modo ecumênico.

Algumas questões específicas
8. Nos últimos dias, reações têm surgido quanto ao 

texto. Apresentam argumentos que esquecem da origem 
do texto, desejando, por exemplo, de uma linguagem pre-
dominantemente católica. Trazem ainda preocupações com 
relação a aspectos específicos, a saber, as questões de gêne-
ro, conforme os números 67 e 68 do referido texto.

9. A doutrina católica sobre as questões de gênero afir-
ma que “gênero é a dimensão transcendente da sexualidade 
humana, compatível com todos os níveis da pessoa humana, 
entre os quais o corpo, a mente, o espírito, a alma. O gênero 
é, portanto, maleável sujeito a influências internas e exter-
nas à pessoa humana, mas deve obedecer a ordem natural já 
predisposta pelo corpo” (Pontifício Conselho para a Família, 
Lexicon – Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida 
e questões éticas., pág. 673).

Uma ajuda destacável
10. Já pronto o texto-base, fomos presenteados com 

a Fratelli Tutti, que recomendamos vivamente seja também 
utilizada como subsídio para a Campanha da Fraternidade 
deste ano. Ela estabelece forte conexão entre o tema de 2020 
e o de 2021, cuidado e diálogo, e muito ajudará na reflexão 
sobre o diálogo e a fraternidade.

Coleta da Solidariedade
11. Junto com essas preocupações de conteúdo, surgiu 

ainda a sugestão de que não se faça a oferta da solidariedade 
no Domingo de Ramos, uma vez que existiria o risco de apli-
cação dos recursos em causas que não estariam ligadas à 
doutrina católica.

12. Lembramos que, em 2019, foi distribuída pelo 
Fundo Nacional de Solidariedade – FNS a quantia de 
R$3.814.139,81, fruto da generosidade de nossas comuni-
dades, não se incluindo nessa quantia o que foi destinado aos 
fundos diocesanos. Em 2020, por causa da pandemia, não 
ocorreu arrecadação. Somente com a ajuda da instituição 
alemã Adveniat conseguimos atender a 15 projetos.
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13. Sobre isso, recordamos que o FNS segue rigorosa 
orientação, obedecendo não apenas a legislação civil vigente 
para o assunto, mas também preocupação quanto à identi-
dade dos projetos atendidos. Desde o início da construção 
da Campanha da Fraternidade de 2021, temos informado ao 
CONIC a respeito da dificuldade e até mesmo da impossibi-
lidade de mantermos a estrutura do Fundo de Solidariedade 
como ocorrido nas Campanhas ecumênicas anteriores. So-
bre este ponto, tendo como base a última dessas Campanhas, 
a de 2016, esta Presidência já manifestou ao CONIC as difi-
culdades e, por espírito de comunhão e corresponsabilidade, 
vai conversar sobre o assunto na próxima reunião do CON-
SEP. A conclusão será informada em seguida.

Desse modo:
14. Em consequência, respeitando a autonomia de 

cada irmão bispo junto aos seus diocesanos e como não pou-
cos irmãos nos têm solicitado indicações para informar ao 
povo sobre a CF 2021, consideramos importante que sejam 
destacados os seguintes aspectos:

1) A Campanha da Fraternidade é um valor que não 
podemos descartar.

2) Alguns temas, conforme seu modo de ser apresenta-
do, tornam-se mais difíceis que outros.

3) A Igreja tem sua doutrina estabelecida a respeito das 
questões de gênero e se mantém fiel a ela.

4) Os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade 
serão aplicados em situações que não agridam os princípios 
defendidos pela Igreja Católica.

5) A causa ecumênica se mantém importante. “Uma 
comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com o ardor 

do Evangelho a salvação da humanidade não pode de forma 
alguma fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os 
cristãos para a unidade plena e visível … O ecumenismo 
não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, 
mas diz respeito ao amor que Deus, em Cristo Jesus, destina 
ao conjunto da humanidade; e criar obstáculos a este amor é 
uma ofensa a Ele e ao Seu desígnio de reunir todos em Cris-
to” (S. João Paulo II, Encíclica Ut Unum Sint, 99).

15. Concluímos lembrando a importância da Cam-
panha da Fraternidade na história da evangelização do Bra-
sil. É nossa marca. Cabe-nos cuidar dela, melhorá-la sempre 
mais por meio do diálogo, assim como nos cabe cuidar da 
causa ecumênica, um ideal que se nos impõe. Se nem sempre 
é fácil cuidar de ambos e de muitos outros aspectos de nos-
sa ação evangelizadora, nem por isso devemos desanimar e 
romper a comunhão, uma de nossas maiores marcas, um te-
souro que o Senhor Jesus nos deixou e do qual não podemos 
abrir mão. Não desanimemos. Não desistamos. Unamo-nos.

Brasília-DF, 09 de fevereiro 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 arquidio-
cese de São Sebastião do Rio de Janeiro, (RJ), Secretário-ger-
al da CNBB

Orientações para a celebração da Confissão, especialmente na Quaresma,
e da Semana Santa 2021 na Diocese de Erexim

Em vista de solicitação a respeito da 
celebração do Sacramento da Confissão na 
quaresma, quando temos o “Jubileu da Mi-
sericórdia” no ano jubilar de ouro desta Di-
ocese, e das celebrações da Semana Santa, 
são oportunas as seguintes considerações: 

- pessoas sempre procuram o pa-
dre para a bênção e o aconselhamento. É 
indispensável a solicitude pastoral para 
o devido atendimento. A necessidade de 
falar, certamente, é maior neste tempo de 
pandemia. Com a Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica sobre o diálogo, mais ain-
da deve-se exercer a arte da escuta, com as 
devidas precauções sanitárias. Tal escuta pode ser também 
por meio do telefone. 

- periodicamente, pessoas buscam o sacramento da 
Confissão, de modo particular no tempo de Quaresma. A nota 
da Penitenciaria Apostólica sobre o Sacramento da Recon-

ciliação na atual situação de pandemia, de 
19 de março de 2020, ainda em vigor, diz: 
cabe ao bispo diocesano indicar aos padres 
e penitentes as atenções prudentes a serem 
adotadas na celebração individual da recon-
ciliação sacramental, como a celebração em 
um local ventilado fora do confessionário, 
a adoção de uma distância conveniente, o 
uso de máscaras protetoras sem prejuízo da 
atenção absoluta prestada à salvaguarda do 
selo sacramental e à discrição necessária. A 
CNBB, por meio de sua Comissão Episcopal 
Pastoral para a Liturgia, em 21 de maio de 
2020, divulgou “Orientações da CNBB para 

as Celebrações Comunitárias no contexto da pandemia da 
COVID – 19”, nas quais, a respeito da confissão, nos números 
58 e 59, diz: Na celebração do Sacramento da Reconciliação, 
para além das medidas gerais, deve-se escolher um espaço 
amplo que permita manter o distanciamento entre confessor e 
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penitente, que usarão máscara, sem comprometer a confi den-
cialidade e o inviolável sigilo sacramental. Ao terminar, acon-
selha-se reiterar a higiene das mãos e a limpeza das superfícies 
utilizadas.

- Assim sendo, na atual situação, orientamos as 
Paróquias e Santuários a:

1º) disponibilizarem horários para aconselhamento, 
orientação espiritual, de forma presencial, com os cuidados 
sanitários em vigor, ou mesmo por telefone;

2º)  durante, a Quaresma, estabelecerem diversos 
horários para a Confi ssão individual que pode ter celebração 
de preparação, mas não celebração comunitária e absolvição 
coletiva, seguindo as precauções sanitárias mencionadas aci-
ma. Para a devida higienização das superfícies nos horários 
previstos de maior afl uência, solicitar ajuda de voluntários. 

3º) Quanto às celebrações da Semana  Santa, seguir as 
orientações da Congregação para o Culto Divino e os Sac-
ramentos no Decreto de 25 de março de 2020, que continua 
válido, conforme nota da mesma Congregação no dia 17 
deste mês de fevereiro, quarta-feira de cinzas:

Domingo de Ramos: Conforme afi rma o decreto de 
25 de março passado, a celebração do Domingo de Ramos 
deverá ser realizada “dentro do prédio sagrado”. Pede-se que 
as catedrais adotem “a segunda forma prevista pelo Missal 
Romano, enquanto nas igrejas paroquiais e noutros locais a 
terceira”.

Missa do Crisma: A Missa Crismal, ou Missa do Cris-
ma, pode ser transferida para outra data mais adequada, se 
necessário, porque convém que seja assistida por “uma sig-
nifi cativa representação de pastores, ministros e fi éis”.

Missa in Coena Domini: Para a Quinta-feira Santa, 
fi ca estabelecido que seja omitido o “Lava-pés”, já opcional. 
A Procissão fi nal também não será realizada e o Santíssimo 

Sacramento será guardado no Tabernáculo. Excepcional-
mente, é concedida aos presbíteros a faculdade de celebrar 
a Missa “sem a participação do povo, em local adequado”.

Sexta-feira Santa: Durante a oração universal da Sex-
ta-feira Santa, caberá aos bispos “preparar uma intenção es-
pecial para quem se encontra em situação de desorientação, 
os doentes, os defuntos”. (A da CNBB para o ano passado 
está adiante). Modifi cado também o ato de adoração à Cruz. 
O beijo, conforme especifi cado no decreto de 25 de março 
de 2020, “é limitado apenas ao celebrante”.

Vigília pascal: Em relação à Vigília Pascal, pede-se 
que seja celebrada “exclusivamente nas igrejas Catedrais e 
Paroquiais”, e que para a liturgia batismal “se mantenha ape-
nas a renovação das promessas batismais”.

Enquanto não houver outra orientação, a coleta da 
solidariedade (Campanha da Fraternidade Ecumênica), per-
manece no sábado e no domingo de Ramos (27 e 28/3) e a 
da Terra Santa, na sexta-feira da Paixão (02/4).

A missa do Crisma também permanece no dia previs-
to, 31/3, às 18h30, na Catedral, com jubileu do ministério 
ordenado, no ano jubilar de ouro da Diocese, e encontro de 
refl exão dos padres às 15h, no Seminário de Fátima.

Com a nota da Penitenciaria Apostólica, concluímos “in-
vocando a intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe 
da Misericórdia e Saúde dos Enfermos, e de seu esposo São 
José, sob cuja proteção a Igreja sempre caminha pelo mundo”.

Erechim, 19 de fevereiro de 2021.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erechim

Pe. Antonio Valentini Neto
Chanceler da Cúria Diocesana

Oração Universal (sugestão de texto – da CNBB)
Obs.: Essa intenção deve ser incluída antes da décima, 

tornando-se, deste modo, a penúltima, pois a última rezará 
“Por todos os que sofrem provações”:

IX. Pelos poderes públicos

X. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19
Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para 

que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, 

provocadas pela pandemia do novo coronavírus; fortalecidos 
os que heroicamente têm cuidado dos enfermos; e inspirados 
os que se dedicam à pesquisa de uma vacina efi caz. (Reza-se 
em silêncio. Depois quem preside diz:

Ó Deus, nosso refúgio nas difi culdades, força na fra-
queza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso 
povo que padece sob a pandemia, para que encontre fi nal-
mente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

R. Amém.
XI. Por todos os que sofrem provações

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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DIÁLOGO, TESTEMUNHO CRISTÃO INEGOCIÁVEL 
Nota de apoio à Campanha da Fraterni-

dade Ecumênica e solidariedade à pastora Romi 
Bencke 

 “O diálogo perseverante e corajoso não faz 
notícia como as desavenças e os conflitos; e con-
tudo, de forma discreta mas muito mais do que 
possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor” 
(Papa Francisco) 

Comprometida com o espírito de sua missão 
institucional, a Cáritas Brasileira manifesta seu 
apoio histórico e incondicional à Campanha da Fraternidade 
Ecumênica (CFE). Manifesta igualmente sua solidariedade 
e apoio ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(CONIC) e à sua secretária-geral, a pastora luterana, Romi 
Bencke. 

O ecumenismo marca o caminho de diálogo e coop-
eração das igrejas cristãs, em vista da fidelidade no segui-
mento de Jesus Cristo e da consolidação da cultura de paz. 
A Campanha da Fraternidade Ecumênica é um testemunho 
cristão de unidade na diversidade, de proximidade com as 
pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social, do 
diálogo corajoso sobre temas importantes para a garantia da 
dignidade humana, da afirmação de valores como a paz, a 
solidariedade, a compaixão, a empatia e a comunhão. 

O magistério da Igreja não deixa dúvidas so-
bre o lugar da dimensão ecumênica na vida da co-
munidade cristã católica. Do Papa João XXIII, ao 
Papa Francisco temos documentos que reafirmam 
a procura da retomada da unidade dos cristãos, 
não como algo facultativo, mas como exigência 
na vida da comunidade cristã que se compromete 
com o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. 

À pastora Romi Bencke, dirigimos toda a 
nossa solidariedade e apoio na luta em defesa do 

diálogo ecumênico, dos direitos humanos e contra toda for-
ma de violência que revela preconceitos, desinformação, ret-
rocessos, misoginia ou sentimentos alimentados pela cultura 
do ódio. 

A Rede Cáritas Brasileira, organismo da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está em comunhão 
com os valores e objetivos da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica e acredita no diálogo como caminho para a con-
strução de um ambiente social mais justo e humano para to-
das as pessoas. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Diretoria e Coordenação Colegiada Nacional da Cári-

tas Brasileira

Secretário Geral da CNBB: celebrar a Campanha da Fraternidade com o 
coração aberto, afastando o que divide e buscando sempre a unidade.

Na abertura simbólica e virtual da quinta edição da Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica (CFE), dia 17 de fevereiro, 
quarta-feira de cinzas, o Secretário-Geral da CNBB, Dom Joel 
Portella Amado, recordou “os mais de duzentos e trinta mil irmãos 
e irmãs que o Coronavírus levou de nosso convívio (até aquele 
dia). “A esses e essas, nossa saudade e nosso compromisso por 
lutarmos até onde for possível para que essa pandemia encontre o 
seu término e sejamos capazes de construir um mundo eminente-
mente marcado pela fraternidade”.

Para ele, “é certo que a fraternidade exige presença, conta-
to, convívio. Mas, exige também maturidade suficiente para po-
dermos viver o distanciamento quando, por razões que nos ultra-
passam, ele se faz necessário”.

Dom Joel enfatizou, no vídeo, que esta Campanha da Frater-
nidade traz consigo um significado que não podemos perder. “Per-
plexas pela pandemia, as Igrejas que compõem o CONIC, Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs, e algumas Igrejas observadoras 
uniram-se e identificaram no tema do diálogo a mensagem que 
nosso tempo necessita”.

Segundo o bispo, é triste ver que nosso tempo vem apre-
sentando a marca das radicalizações, das polarizações, com o 
desrespeito às pessoas, em especial as mais simples, as mais fra-
gilizadas. “Nosso tempo necessita que radicalizemos a fraterni-
dade e a comunhão, a solidariedade e a partilha.” Dom Joel afir-
mou que não se trata, por certo, de querer que todos pensem do 

mesmo modo, pois Deus não nos criou clones. “Trata-se, porém, 
de perceber que a diferença é convite ao encontro, encontro que 
se faz exatamente através do diálogo”. Por isso que a Campanha 
da Fraternidade desse ano, Ecumênica, tem como tema não um ou 
outro aspecto da realidade humana, social, religiosa, econômica 
ou política.

“Ela une tudo isso e chega aos fundamentos maiores, ou, 
como costumamos dizer, aos fundamentos últimos do modo como 
estamos organizando o mundo atualmente. E o mundo não pode 
ser organizado a partir da separação, da divisão, do sectarismo, 
das polarizações, da destruição nem muito menos da morte, que é 
a consequência de tudo isso”.

Ele ressaltou que, conforme a carta aos Efésios, o Senhor 
Jesus Cristo uniu, formou um único povo, ainda que as diferenças 
permaneçam. Cristo derrubou os muros, ou seja, as razões que o 
pecado faz surgir para a separação”.

 “Por isso, irmãs e irmãos, celebremos a Campanha da 
Fraternidade, neste ano, Ecumênica, com o coração aberto, afa-
stando o que divide e buscando sempre a unidade. Onde a di-
ficuldade se fizer presente, façamos do diálogo nosso caminho 
de solução. Diante da pandemia do Coronavírus, o mundo busca 
vacinas. Diante dos impasses da vida, onde as radicalizações e 
polarizações se manifestam, vacinemo-nos com o diálogo. Esse o 
Bom Deus não deixa faltar não”.
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Falecimento do Pe. Ângelo Rosset
Na madrugada do dia 11, no 

qual ocorre a celebração de N. Sra. 
de Lourdes, com o Dia Mundial do 
Doente, neste ano de São José e ju-
bilar de ouro da Diocese de Erexim, 
faleceu Pe. Ângelo Rosset, no Centro 
de Tratamento Intensivo do Hospital 
de Caridade de Erechim, onde fora 
internado três dias antes por compli-
cações de hérnia e infecção gener-
alizada.  Como residia em Barão de 
Cotegipe e havia deixado expresso o 
desejo de ser sepultado em Guaraniaçu, PR, junto ao túmu-
lo de seus pais, que se haviam transferido para lá há alguns 
anos, a missa de corpo presente foi às 08h30, na igreja N. Sra. 
Rosário, presidida por Dom 
Adimir Antonio Mazali e 
concelebrada por 21 padres, 
com participação restrita de 
fiéis, em vista dos protoco-
los sanitários na atual pan-
demia. Concluída a missa, 
o corpo do Pe. Ângelo foi 
transladado para Guara-
niaçu, acompanhado pelo 
Bispo, dois padres da Dio-
cese e a senhora que prestava 
os serviços domésticos em 
sua residência. 

Em sua homilia, Dom Adimir, que pela primeira vez 
presidia missa de corpo presente de padre na Diocese, onde 
está há sete meses, ressaltou que o Pe. Ângelo viveu sua 
missão de batizado, de cristão e de sacerdote. A partir da pri-
meira leitura da missa, que narrava as palavras de São Pedro 
sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo e a missão dada 
aos Apóstolos de anunciá-lo e testemunhá-lo, Pe. Ângelo 
viveu com zelo a missão de transmitir a Palavra de Deus. 
Como padre, escolhido do meio do povo em seu favor, con-
forme a segunda leitura que falava do Sacerdócio de Cristo, 
ele foi sacerdote do Senhor e continuará junto de Deus como 
sacerdote desta Diocese. Viveu o sacerdócio instituído por 
Cristo quando instituiu a Eucaristia, conforme o Evangelho 
proclamado na celebração. Pe. viveu sua missão alimentado 
pela Eucaristia, que celebrava diariamente, pela oração pes-
soal, especialmente pela devoção a Maria Santíssima, e pela 
oração da Igreja nos salmos e leituras d Liturgia das Horas. 
Dom Adimir, com emoção, narrou a visita ao Pe. Ângelo na 
véspera no CTI do Hospital e lhe comentou que os padres 
cuidam dos outros e chega o momento em que eles precis-
am ser cuidados. Ele, então, sereno e tranquilo lhe disse: 
“Senhor Bispo, chega um momento em que nos resta unica-
mente confiar nossa vida nas mãos de Deus”. Dom Adimir 
concluiu a reflexão exortando a todos a louvar a Deus pela 

vida e ministério do Pe. Ângelo, bem 
como rogar a Deus que o tenha em 
sua glória e conceda novas vocações 
para a Diocese.

Manifestações no final
da celebração
- Pe. Jair Carlesso, Pároco da 

Paróquia N. Sra. do Rosário de Barão 
de Cotegipe, disse que, em nome da 
mesma, externava seu reconhecimen-

to a Deus por todos os serviços prestados pelo Pe. Ângelo, 
sempre disponível para qualquer solicitação. Relatou alguns 
dados biográficos dele.

- Pe. Jorge Dallag-
nol, pela especial amizade 
de cultivava com o Pe. Ân-
gelo, junto com o Pe. Ger-
aldo Moro, destacou dois 
aspectos: a participação 
intensa e profunda dele na 
formação dos seminaristas 
e a especial devoção mar-
iana que cultivava. Incen-
tiva muito a devoção a N. 
Sra. do Rosário e a visita 
domiciliar da capelinha. 
(tinham sido iniciativas 

muito destacadas do Cônego Estanislau Pollon, Pároco em 
Barão de Cotegipe de 1938 a 1973). 

- Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral São José, pela 
Pastoral Presbiteral, ressaltou o que já fora dito e que na morte 
fazemos uma espécie de filme da vida. Nos anos de seminário, 
Pe. Ângelo foi colega de alguns padres mais idosos da Dio-
cese. Pela sua atuação na formação seminarística, foi formador 
de muitos outros. Lembrou a atuação dele em diversas escolas 
exercendo o magistério com alegria, zelo e profundidade. 

- Pe. Cleocir, Vigário Geral da Diocese e que acom-
panhou com muita dedicação o Pe. Ângelo em seus últimos 
dias, enfatizou que o via perdendo suas forças físicas mas 
fortalecendo sua fé e confiança em Deus. Também que foi 
presença edificante no  CTI do Hospital. Enfim, combateu 
o bom combate com convicção, firmeza e doação total. Será 
“plantado” no Paraná, mas lançou muito a semente da Pa-
lavra de Deus em nossa Diocese. Enalteceu também sua 
devoção a Maria, pela oração do terço, de modo particular 
e seu amor à Eucaristia. Manifestou sentir muito não poder 
celebrá-la nos últimos dias. Expressou gratidão a todos os 
que estiveram mais perto dele em sua vida, os que rezaram 
por ele nesses dias, com reconhecimento especial à senhora 
Tereza Tussi que prestava serviços na residência dele.
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Dados biográficos
Pe. Ângelo nasceu no dia 30 de julho de 1938, em 

Barão de Cotegipe. Primeiro dos oito filhos de Gentil Ro-
mano Rosset e Lúcia Pasa Rosset, fez o curso fundamental 
em Barão de Cotegipe e no Seminário Sagrado Coração de 
Jesus de Tapera; o antigo ginasial e colegial no Seminário N. 
Sra. de Fátima de Erechim; filosofia e teologia no Seminário 
N. Sra. da Imaculada Conceição de Viamão. Fez também 
pós-graduação em Psicopedagogia.

Foi ordenado presbítero no dia 15 de julho de 1967, na 
igreja N. Sra. do Rosário em Barão de Cotegipe, por Dom 
Cláudio Colling, Bispo da Diocese de Passo Fundo, à qual 
nossa região pertencia.

Em seu ministério presbiteral exerceu as seguintes funções: 
- Vigário paroquial em Barão de Cotegipe de agosto de 

1967 a abril de 1968;
- Administrador Paroquial de Itatiba do Sul de maio a 

julho de 1968;

- Pároco da Paróquia da Barra do Rio Azul, de janeiro 
de 1960 a fevereiro de 1977 e de 1986 a 2001;

- Assistente, professor e Reitor do Seminário N. Sra. 
de Fátima de Erechim de 1977 a 1983;

- Pároco da Paróquia de Entre Rios do Sul, em 1984;
- Pároco da Paróquia de Severiano de Almeida em 

1985 e 1986;
- Pároco da Paróquia da Paróquia de Barão de Cote-

gipe de 2002 a 2004.
Pe. Ângelo foi também professor público estadual nas 

diversas localidades em que atuou até a sua aposentadoria.
A partir de 2005, solicitou ao Bispo Diocesano, ser lib-

erado de encargos pastorais, passando a morar em residência 
própria em Barão de Cotegipe e ficando à disposição para 
atender necessidades de diversas paróquias e continuando a 
atuar na formação dos seminaristas. 

Dom Adimir preside missa da Apresentação do Senhor 
com participação especial dos religiosos

A festa litúrgica da 
Apresentação do Senhor 
ao Templo de Jerusalém 
e a celebração popular de 
N. Sra. dos Navegantes, 
no dia 02 de fevereiro, há 
25 anos é também o Dia 
Mundial da Vida Con-
sagrada, instituído pelo 
Papa São João Paulo II. 

Na Diocese de Er-
exim, na programação de 
seu ano jubilar de ouro, 
a celebração desta festa 
destacou a presença dos religiosos e religiosas em diversas 
Paróquias, Pastorais e obras sociais. 

Neste contexto, Dom Adimir Antonio Mazali partic-
ipou do terço e presidiu a missa das 18h30 daquele dia no 
Santuário de Fátima, concelebrada por 7 padres e com a par-
ticipação especial de mais de 20 religiosos e religiosas. 

No final da celebração, eles renovaram seus comprom-
issos de consagrados nos conselhos evangélicos da pobreza, 
castidade e obediência. O Bispo acolheu e confirmou seu 
gesto assegurando-lhes que a fidelidade na consagração a 
Deus a serviço dos irmãos lhes garante a vida eterna. 

Dom Adimir iniciou sua homilia lembrando alguns 
dados históricos da festa da Apresentação do Senhor com 
a bênção e procissão das velas. Referiu-se à sua ligação 

com o reconhecimento 
de Cristo como Luz das 
nações por parte do jus-
to e piedoso Simeão e da 
profetisa Ana no Templo 
de Jerusalém ao qual José 
e Maria levaram o Meni-
no Jesus. Ressaltou que a 
bênção das velas recorda 
a fé batismal que ilumina 
a vida de cada discípulo 
missionário de Cristo, 
o qual deve também ser 
luz e a exemplo de José 

e Maria apresentar a Deus a oferenda de sua própria vida. 
Destacou a passagem do Dia Mundial da Vida Consagrada, 
citando palavras do Papa São João Paulo II ao instituí-lo e 
da mensagem do Cardeal João Braz de Aviz, Presidente da 
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as So-
ciedades de Vida Apostólica aos religiosos e religiosas. En-
fatizou que o dia é de expressar gratidão pela vida, vocação 
e presença dos consagrados e de oração por mais vocações 
a este precioso estado de vida. Expressou reconhecimento 
pela vida e ação dos religiosos e religiosas na Diocese em 
seu jubileu de ouro. Concluiu sua reflexão exortando a todos 
a reconhecerem Cristo como luz de sua vida e por ela camin-
harem e irradiá-la onde se encontrarem. 
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Falece na Polônia ex-pároco da
Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes

Ajoelhado, durante a oração, neste sábado, 
na Casa Religiosa da Congregação Sociedade de 
Cristo para os migrantes poloneses, em Puszczyko-
wo, Polônia, faleceu Pe. Pe. Józef WOJDA, que foi 
Pároco da Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes, 
de 1960 a 1974. 

Durante seu período de Pároco na localidade, 
foi construída a atual igreja da sede paroquial que 
impressiona por sua arquitetura e suas dimensões. 

Dados biográficos
Padre Wojda, como era conhecido, nasceu 

em 1º de janeiro de 1930 em Zasłońce na Polônia. 
Havia, pois, completado 91 anos domingo passado. 

Ingressou na Sociedade de Cristo em 29 de 
agosto de 1949. Em 7 de setembro de 1949 iniciou 
o noviciado canônico em Ziębice. Fez sua primeira 
profissão religiosa em 8 de setembro de 1950. 

Foi ordenado presbítero em Poznań em 15 de 
abril de 1956 pelo Arcebispo Walenty Dymek. 

Após a ordenação, trabalhou na paróquia de São Pedro e 
Paulo em Szczecin-Podjuchy. 

De 1958 a 1975, esteve no Brasil, trabalhando em Rio 
de Janeiro, Resende, e no Rio do Sul em Guarani das Missões, 
Dom Feliciano e Carlos Gomes. 

Posteriormente, desempenhou sucessivamente a missão 
da Sociedade de Cristo para a Diáspora Polonesa no Exteri-
or em: Estados Unidos em 1974 e 1975; Austrália, de  1975 a 
1977; Costa do Marfim, em 1977 e 1978; Marrocos, de  1978 a 
1987; Iraque, de 1987 a 1989; retornou à Polônia, atuando em 
Stargard, em 1990; continuou na missão fora do País, na Hun-
gria de 1990 a 1992; novamente na Polônia,  em Sokolniki em 
1992 a 1993; esteve na Bielo-Rússia de 1993 a 2007; retornou 
à Polônia, ficando em Częstochowa, em  2007 e 2008; foi para 

o Cazaquistão, em 2008 e 2009; foi para a Ucrânia, 
2009 a 2013; voltou para Częstochowa na Polônia, 
de 2013 a 2019. Desde outubro de 2019, ele residiu 
em Puszczykowo na Polônia. 

Celebrações fúnebres foram realizadas dia 
8 de fevereiro em Puszczykowo e 9 de fevereiro 
em Łopuszno  - a paroquia natal do falecido. Se-
gunda-feira, 8 de fevereiro, na capela de Cristo 
Refugiado na Casa Religiosa de Puszczykowo, às 
11h30, rosário e santa Missa. Na terça-feira, 9 de 
fevereiro, na igreja paroquial de Exaltação da Santa 
Cruz em Łopuszno, às 11h30, rosário e santa Mis-
sa. Depois da Eucaristia, última despedida no ce-
mitério paroquial.  

A Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes, es-
pecialmente a comunidade polonesa, manifesta sua 
profunda gratidão ao ex-pároco pela sua marcante 
presença e atuação pastoral por 14 anos, ao longo 

dos quais liderou a construção da igreja considerada expressivo 
“cartão postal” seu.

A Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes
A Paróquia foi criada em 02 de fevereiro de 1925. A pri-

meira capela foi construída em 1910. A construção da segunda 
igreja da sede paroquial se deu entre 1919 e 1923. A pedra fun-
damental da atual igreja foi lançada em 21 de abril de 1963. Foi 
inaugurada em 06 de dezembro de 1970. Ela não tem pintura 
externa; é toda revestida de cerâmica de gressit e pastilhas. Tem 
20m de largura e 40m de comprimento. 

O Atual Pároco é Pe. Davi Oliveira Pereira, que assumiu 
a função no dia 27 de janeiro de 2019, sucedendo ao Pe. Carlos 
Pontel, o primeiro pároco diocesano depois da presença e atuação 
dos padres da Sociedade de Cristo para os Migrantes Poloneses de 
1960 a 17 de fevereiro de 2014, quando ele assumiu a Paróquia. 
(Com informações diversas; foto enviada pelo Pe. Davi)

Pe. Giovani Momo acolhido na
Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas

Na manhã do dia 24 passado, Domingo da Palavra, em missa na sede pa-
roquial Imaculada Conceição de Getúlio Vargas, seu Pároco, Pe. Valtuir Bolzan, 
apresentou e acolheu o novo vigário paroquial, Pe. Giovani Momo, que atuava 
no Seminário N. Sra. de Fátima de Erechim e que era o promotor vocacional e 
coordenador do Lar Sacerdotal. Na celebração, a Paróquia também agradeceu ao 
Pe. Edegar Passaglia por seus 11 meses de trabalho pastoral na mesma, designado 
vigário paroquial na Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas de Erechim. 

Participaram da celebração os diáconos João Baideck, daquela comuni-
dade, e Jacir Lechinski, da Paróquia São Cristóvão de Erechim, diversos minis-
tros, membros do Conselho Pastoral e Econômico, expressiva representação da 

comunidade e os familiares do Pe. Giovani e do Pe. Edegar. 
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Pe. Lucas André Stein assume a função
de Vice-Reitor do Santuário de Fátima

Na missa vespertina do Santuário de 
Fátima, nesse sábado, 30 de janeiro, presi-
dida pelo Giovani Momo, novo Vigário Pa-
roquial da Paróquia Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas desde o dia 24 passado, Pe. 
Valter Girelli, Reitor do Santuário, apresen-
tou e acolheu Pe. Lucas André Stein, até ag-
ora Vigário Paroquial na Paróquia N. Sra. da 
Salette, Bairro Três Vendas, como Vice-Reit-
or do Santuário Diocesano. Apresentou tam-
bém familiares dos dois padres e solicitou a integrante da 
equipe de liturgia a leitura do documento do Bispo diocesa-
no designando o Pe. Lucas para a referida função. 

No final da celebração, através de audiovisual, a equipe 
de liturgia e o Pe. Valter apresentaram seus agradecimentos 
ao Pe. Giovani, desejando-lhe frutuoso ministério em sua 
nova missão. Integrante da mesma equipe deu as boas-vindas 
ao Pe. Lucas, colocando-se à disposição para o seu trabalho. 

Pe. Lucas agradeceu a acolhida, obser-
vando que assumia missão diferente da que 
viveu em seu primeiro ano de padre, marca-
do pela pandemia Covid-19. Ressaltou que é 
muito bom ser padre e que, como promotor 
vocacional, vai ajudar jovens a descobrir seu 
caminho.

Pe. Giovani, por sua vez, expressou 
seus agradecimentos valendo-se de dois sím-
bolos, a rede e a mala. O primeiro, para re-

cordar seu lema de ordenação presbiteral, “em atenção à tua 
Palavra, lançarei as redes”. O segundo, para ressaltar a dis-
ponibilidade de estar a serviço da Igreja onde for designado. 

Pe. Giovani, nos últimos cinco anos, atuava no 
Seminário e no Santuário e era o Promotor Vocacional da 
Diocese, capelão do Lar dos Velhinhos e, desde o início do 
ano passado, Coordenador do Lar Sacerdotal. Pe. Lucas foi 
designado para as mesmas funções. 

Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas,
Erechim, com novo Vigário Paroquial

Depois de atuar por 11 meses 
na Paróquia Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas, no seu primeiro ano 
de presbítero, Pe. Edegar Passaglia as-
sumiu a função de Vigário Paroquial da 
Paróquia N. Sra. da Salette do Bairro 
Três Vendas de Erechim, em missa na 
manhã deste domingo, 31 de janeiro. 

Na oportunidade, ele foi oficial-
mente apresentado à comunidade pelo 
Pároco local, Pe. André Ricardo Lopes, 
acompanhado pelos padres Lucas Stein, até então Vigário 
Paroquial, e Jean Demboski, Pároco da Paróquia N. Sra. do 
Monte Claro de Áurea, que foi colega de curso do Pe. Ede-
gar. 

No início da celebração, foi lido o 
documento do Bispo Diocesano, Dom 
Adimir Antonio Mazali, de nomeação 
do Pe. Edegar para a função que es-
tava assumindo. No final da mesma, 
houve agradecimentos ao Pe. Lucas 
André Stein, que na véspera assumira a 
função de Vice-Reitor do Santuário de 
Fátima, de Promotor Vocacional da Di-
ocese, Coordenador do Lar Sacerdotal 
e Capelão do Lar dos Velhinhos. Houve 

também palavra de boas-vindas ao Pe. Edegar. Por sua vez, 
os dois padres também se manifestaram, um se despedindo 
da Paróquia e outro manifestando a disposição com que es-
tava assumindo sua missão. 

Paróquia Santa Teresinha
de Estação com novo Vigário Paroquial

Pe. Dirceu Dalla Rosa, pároco da Paróquia Santa Ter-
esinha de Estação, nas missas dos dias 20 e 21 de fevereiro, 
apresentou à comunidade o novo vigário paroquial, Pe. 
Nelcir Luiz Nazzari. Ele pertence à Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providência, mas tem liberação de seus su-
periores para trabalhar em nossa Diocese e assim estar mais 

próximo de seus familiares, residentes em Jacutinga, espe-
cialmente para acompanhar a mãe já idosa e com problemas 
de saúde. 

No início da celebração, foi lido o documento do Bis-
po Diocesano, Dom Adimir Antonio Mazali, de nomeação 
do Pe. Nelcir Nazzari para a função que estava assumindo 
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como Vigário Paroquial. No final da mesma, houve também palavra de boas-vindas ao 
Pe. Nelcir. Por sua vez, ele também se manifestou expressando a disposição com que es-
tava assumindo sua missão. (Informação e fotos, colaboração do Pe. Dirceu Dalla Rosa, 
Pároco em  Estação)

Pe. Nelcir Luiz nasceu em Linha 5, Ponte Preta RS, no dia 27 de junho de 1962.
É o primeiro dos três filhos de Genoino Nazzari (já falecido) e Nair Lazzaretti Nazzari. 
Fez sua preparação nas casas de formação da Congregação dos Pobres Servos da 

Divina Providência. 
Foi ordenado presbítero no dia 29 de janeiro de 1995, na igreja Santo Antônio de 

Jacutinga, pelo falecido Dom Gironimo Zanandréa.
Exerceu seu ministério presbiteral em instituições e paróquias atendidas pela Con-

gregação Marituba, PA; Jacundá, PA; São Luís, MA; Feira de Santana, BA; Nova Andra-
dina, MS; Osório, RS; Porto Alegre, RS.

Conselho de Formadores realiza primeira reunião do ano
Os membros do Conselho de Formadores realizaram sua pri-

meira reunião anual na manhã desta segunda-feira, no Centro Dioc-
esano, observando os protocolos sanitários do momento.

Retomaram encaminhamento de possíveis candidatos ao Di-
aconado Permanente dos que concluíram o curso da Escola São Lou-
renço de Brindes da Diocese de Erexim e da Arquidiocese de Passo 
Fundo. Foram considerados o parecer da direção da escola e o dos 
padres das paróquias de cada um.

Foi analisada também a nova configuração do Seminário Maior 
São José da Diocese em Passo Fundo com a acolhida de mais um 
seminarista daqui e nove da Diocese de Palmas-Francisco Beltrão. 
Os seminaristas da filosofia iniciaram as aulas dia 17, na Universidade de Passo Fundo, e os da teologia, nesta segunda-feira.

O Conselho de Formadores terá dois novos integrantes, Pe. Lucas André Stein, Vice-Reitor do Seminário de Fátima 
e Coordenador do Serviço de  Animação Vocacional da Diocese de Erexim, e Pe. Agostinho Francisco Dors, Coordenador 
da Ação Evangelizadora, que substituem, respectivamente, Pe. Giovani Momo e Pe. Maicon Malcarne.

Conselho Econômico analisa orçamento
e projetos diversos

No final da tarde desta segunda-feira, no Centro Diocesano, 
observando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, os 
membros do Conselho Econômico da Diocese estiveram reundos 
com Dom Adimir Antonio Mazali. 

Inicialmente, Ildo Benincá, ecônomo da Diocese, apresentou 
prestação de contas de 2020 e o orçamento para o corrente ano. Am-
bos foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros. 

Depois, foi visto estudo prévio para dois projetos, o da insta-
lação de um portão eletrônico na entrada da esplanada do Santuário 
e de geração de energia fotovoltaica na Cúria e no Seminário. 

Foi considerada também a nova configuração do Seminário 
Maior São José em Passo Fundo, com a acolhida de um novo seminarista da Diocese e de nove da Diocese de Palmas-Fran-
cisco Beltrão. Assim, o ano escolar inicia com 14 seminaristas naquele centro de formação presbiteral. Os alunos da filoso-
fia iniciaram as aulas no dia 17 passado e os da teologia, nesta segunda-feira.

Por fim, o Conselho analisou a manutenção do Lar Sacerdotal e alternativas para a utilização da casa deixada para a 
Diocese por Dom Girônimo Zanandréa em seu testamento. 
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Dom Adimir abre a Campanha
da Fraternidade Ecumênica na Diocese de Erexim

Na manhã desta quarta-fei-
ra de cinzas, 17, em coletiva vir-
tual, o Conselho Nacional de Ig-
rejas Cristãs no Brasil lançou a 
quinta Campanha da Fraternidade 
Ecumênica em nível nacional. De 
forma idêntica, o mesmo Con-
selho no Rio Grande do Sul fez 
o lançamento da Campanha em 
nível regional. 

Por sua vez, Dom Adimir 
fez o lançamento da Campanha 
na Diocese de Erexim, no ano de 
seu jubileu de ouro, em missa, 
com imposição das cinzas, na Catedral, às 20h, concelebra-
da pelo Pároco, Pe. Alvise Follador, pelo Vigário Geral da 
Diocese, Pe. Cleocir Bonetti e pelo Chanceler da Cúria Di-
ocesana, Pe. Antonio Valentini Neto, com a participação do 
Diácono Pascoal Pozza. 

Na sua homilia, o Bispo ressaltou a natureza e as práti-
cas da quaresma, oração, jejum e esmola ou caridade, a par-

tir dos textos bíblicos da missa do 
dia. Citou tema, lema e objetivos 
da Campanha da Fraternidade. 
Tema: “Fraternidade e Diálogo: 
compromisso de amor”; lema, in-
spirado na Carta de São Paulo aos 
Efésios, 2,14a: “Cristo é a nossa 
paz: do que era dividido, fez uma 
unidade”. Objetivos: promover, 
através do testemunho da unidade 
e do diálogo, a superação dos con-
fl itos gerados pelas polarizações e 
violências que marcam nossa re-
alidade; propor um caminho de 

diálogo sincero e relações sadias entre as pessoas, unindo 
suas forças para a busca do bem comum. Exortou a todos 
a estar de coração aberto e com disposição para percorrer o 
caminho penitencial da quaresma, com a proposta da Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica do diálogo para a super-
ação de qualquer tipo de divisão em busca da unidade na 
diversidade. 

Dom Adimir nomeia vigário paroquial
para a Paróquia São Cristão de Erechim

Por provisão assinada no dia 11 deste 
mês de fevereiro, Dom Adimir nomeou o 
Pe. Severino Orso Vigário paroquial da 
Paróquia São Cristóvão de Erechim, por 
tempo indeterminado.

Pe. Severino pertence à Diocese 
de Coxim, MS, mas tem liberação de seu 
bispo para residir em Paulo Bento, onde 
nasceu no dia 09 de maio de 1949 e onde 
continuam residindo familiares seus.  Em 
fevereiro de 1963, ele entrou no Seminário 
dos Freis Capuchinhos de Vila Flores. Foi 
Frei Capuchinho leigo, trabalhando em diversos lugares. Em 
1981, estando em Coxim, MS, conversou com o bispo da 
Diocese, Dom Clóvis Frainer, que era capuchinho, também 
natural do Rio Grande do Sul, manifestando-lhe o desejo de 
ser padre. O bispo o orientou a conversar com o superior da 

Congregação e o encaminhou para o cur-
so de teologia. Em 21 de abril de 1985, 
ordenou-o diácono e em 15 de dezembro 
do mesmo ano, lhe conferiu a ordenação 
presbiteral. Como padre, foi pároco em 
diversas paróquias da Diocese de Cox-
im e também administrador diocesano, 
quando da transferência do Bispo. Já em 
2013, quando sua mãe estava muito mal 
de saúde, havia falado com seu novo bispo 
para voltar para perto dos familiares e atu-
ar pastoralmente aqui por Erechim. No in-

ício do ano passado, foi enviado para Boba, AM, como mis-
sionário enviado pela Diocese de Coxim. Chegando lá, teve 
problemas de saúde. Com a anuência dos bispos das duas 
dioceses, veio para Paulo Bento, onde agora está residindo. 

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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Faleceu dom Laurindo Guizzardi, aos 86 anos.
CNBB emite nota de pesar

O bispo emérito da diocese de 
Foz do Iguaçu (PR), dom Laurindo 
Guizzardi, faleceu na manhã do dia 
22 de fevereiro, aos 86 anos. Dom 
Laurindo lutava contra um câncer. O 
corpo foi velado na nave Central da 
Catedral Nossa Senhora de Guada-
lupe, em Foz do Iguaçu. Devido ao 
decreto municipal, a capacidade da 
igreja foi limitada a 30% da lotação.

 Dom Laurindo, bispo Scal-
abriniano

Nascido em 7 de julho de 
1934, em Nova Bassano (RS), dom Laurindo era religioso da 
Congregação dos Missionários de São Carlos, também con-
hecidos como Scalabrinianos ou Carlistas. Fez sua profissão 
religiosa em 11 de fevereiro de 1953. Estudou Filosofia e 
Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. 
Sua ordenação presbiteral foi em 20 de dezembro de 1959, 
em Roma, na Itália. 

Antes do episcopado, atuou como professor, vice-re-
itor e reitor do Seminário Menor de Guaporé (RS), consel-

heiro provincial (1969-1972); su-
perior provincial da Província do 
Sul (1973-1974); vigário geral e 1º 
conselheiro geral da Congregação 
dos Missionários de São Carlos 
(1975-1980); e reitor do Seminário 
Interprovincial Carlista de Curiti-
ba-PR (1981).

Em 10 de fevereiro de 1982, 
foi nomeado bispo de Bagé (RS). 
A ordenação foi em 18 de abril 
daquele ano, em Nova Bassano 
(RS). Escolheu como lema Omnia 

propter electos (Tudo pelos eleitos). Neste primeiro período 
como bispo, também foi consultor da Pontifícia Comissão 
para a Pastoral das Migrações e, a partir de 1995, atuou tam-
bém como membro do Serviço Pastoral dos Migrantes e en-
carregado da Pastoral dos Brasileiros no Exterior. Em 2001, 
foi nomeado bispo de Foz do Iguaçu, missão que exerceu até 
o dia 20 de outubro de 2010. No dia 20 de outubro de 2010, 
o Papa Bento XVI aceitou seu pedido de renúncia, por limite 
de idade.

Subsídios do Regional Sul3 da 
CNBB para Quaresma e Páscoa

No início de fevereiro, a Livraria Diocesana recebeu e disponibilizou 
para as Paróquias conforme sua encomenda um livrinho com via-sacra para 
a quaresma e outra para o tempo pascal e um livrinho para oração pessoal, 
em família ou em grupos com sete passos em preparação da Páscoa elab-
orados por equipe do Regional Sul 3 da CNBB. 

Destacando que em Cristo, nossa Paz, a vida renasce e com ilus-
trações muito significativas, o livrinho de oração e reflexão propõe os se-
guintes passos: com Maria, seguir Jesus na compaixão; com verônica, estar 
atentos ao cuidado; com o cireneu, ser solidários na dor; com as santas 
mulheres, ser presença no luto; com Jesus, partilhar e servir - quinta-feira 
santa; com Jesus, entregar a vida por amor – sexta-feira santa; com Jesus, é 
morrendo que se ressuscita – sábado santo. 

O roteiro para a via-sacra para o tempo pascal, também com expres-
sivas e originais ilustrações, sugere a contemplação de passagens bíblicas 
da Ressurreição do Senhor. 

As “estações” desta Via-Sacra da Ressurreição são: Jesus ressurge da 
morte, os discípulos encontram o sepulcro vazio, o Ressuscitado aparece a 
Maria Madalena, o Ressuscitado caminha em Emaús, o Ressuscitado apa-
rece aos discípulos, o Ressuscitado dá o poder de perdoar, o Ressuscitado 
aparece a Tomé, o Ressuscitado se manifesta no lago, o Ressuscitado con-

fere a missão a Pedro, o Ressuscitado envia os discípulos, o Ressuscitado sobe ao céu, com Maria, esperar o Espírito Santo, 
o Ressuscitado envia o Espírito Santo, esperamos novos céus e nova terra,
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Os Dez Mandamentos – 3ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe,

Secretário e professor da Itepa Faculdades

“Guardai os mandamen-
tos: quem os cumprir encon-
trará neles a vida” (Lv 18,5)!

2º Mandamento:
Não tomar seu santo 

nome em vão!
(Ex 20,7; Dt 5,11)
“Guardai os mandamen-

tos: quem os cumprir encon-
trará neles a vida” (Lv 18,5)!

1º) Leitura: O que diz o 
texto? 

- Ler Ex 20,7 e Dt 5,11. Comparar e analisar atentam-
ente as duas versões. Que palavras significativas aparecem. 
O que significa o “nome” de Javé? O que é “pronunciar em 
vão” o nome de Deus? Relacionar a formulação cristã com o 
texto bíblico e perceber as diferenças! 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? O que o povo em 

geral pensa a respeito desse mandamento? O que significa 
para nós, hoje, pronunciar “em vão” o nome de Deus? Como 
nós podemos estar pronunciando “em vão” o nome de Deus?

Para aprofundar
O nome expressa a identidade de uma pessoa. Se po-

demos falar em “nome” de Deus, ele deveria ser a expressão 
de sua mais profunda identidade. Perguntemo-nos como 
Deus é apresentado na Sagrada Escritura? O livro do Êxodo 
o revela como Iahweh ou Javé: “Eu sou Iahweh. Apareci a 
Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai [Deus Poderoso]; 
mas, pelo meu nome, Iahweh, não lhes fui conhecido” (Ex 
6,2). Quando chamado por Deus, Moisés questionou: “E se 
me perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’ Que direi? (Ex 3,13). 
“Disse Deus: ‘Assim dirás aos filhos de Israel: Iahweh, o 
Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacó me enviou até vós. Este é o meu nome para 
sempre’” (Ex 3,15). Significa que Iahweh é um Deus históri-
co, que está no meio das pessoas e caminha com o povo.

O nome Iahweh, composto pelas quatro consoantes do 
tetragrama (YHWH), impronunciável na tradição judaica, é 
uma forma verbal, na terceira pessoa masculina singular do 
verbo hawa (HWH) ou haya (HYH), significando ser, acon-
tecer, tornar, agir, dependendo do contexto. A partir de Ex 
3,7-15, Iahweh revela-se libertando o povo hebreu de um 
contexto de opressão. Não se trata de um Deus estático, mas 
que age na história, libertando os oprimidos. É desta forma 
que Ele se revela na Escritura. “Tomar-vos-ei por meu povo 
e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Iahweh, o 
vosso Deus, que vos fez sair de sob as cargas do Egito” (Ex 

6,7). “Assim, na revelação do Nome, Deus torna evidente o 
seu núcleo mais íntimo: o ser de Deus é existência para o 
seu povo e com o seu povo. O ser de Deus é ser-para-o-seu-
povo”. É, portanto, na história que Deus “revela aos seres 
humanos a sua essência oculta” (Kasper, p.67). Por isso, 
para os profetas, o verdadeiro culto a Deus implica na práti-
ca do direito e da justiça (Am 5,21-25; Is 1,10-17; 58,5-7; Os 
4,1-3; 6,6; Mq 6,6-8).

Essa é a experiência de Deus que o povo de Israel fez 
ao longo da história. Por isso, as pessoas diziam: “Iahweh 
é Paz” (Jz 6,24); “Iahweh, nossa Justiça” (Jr 23,6; 33,16). 
O profeta Isaías dizia: “O Deus santo mostra a sua santi-
dade pela justiça” (Is 5,16). “Iahweh realiza atos justos, faz 
justiça a todos os oprimidos [...]. Iahweh é compaixão e pie-
dade, lento para a cólera e cheio de amor” (Sl 103,6.8). 

O livro do Êxodo apresenta Iahweh como um “Deus 
de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de 
amor e fidelidade” (Ex 34,6). “Iahweh é bom, o seu amor é 
para sempre e sua verdade [permanece] de geração em ger-
ação” (Sl 100,5). “Iahweh é justo e clemente, nosso Deus é 
compassivo; Iahweh protege os simples” (Sl 116,5-6). Iah-
weh “mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos 
oprimidos, dando pão aos famintos. Iahweh liberta os pri-
sioneiros. Iahweh abre os olhos dos cegos. Iahweh endire-
ita os encurvados. Iahweh protege o estrangeiro, sustenta o 
órfão e a viúva. Iahweh ama os justos” (Sl 146,6-8). Por isso 
tudo, o profeta Ezequiel dizia que o nome de Deus é “san-
to”: “o meu santo nome” (Ez 20,39). E depois de uma lon-
ga caminhada de fé, o livro da Sabedoria encerra o Antigo 
Testamento dizendo que esse Deus é o “amigo da vida” (Sb 
11,26). E a Primeira Carta de João complementa isso dizen-
do: “Deus é Amor: quem permanece no amor permanece em 
Deus e Deus permanece nele” (1Jo 4,16).

O segundo mandamento proíbe pronunciar o nome de 
Deus “em vão” (lashaw’), ou seja, “falsamente, inutilmente, 
desnecessariamente” (Kirst, p.245), “em falso” (Schökel, 
p.659). O profeta Ezequiel dizia: “Não tornareis a profanar o 
meu santo nome com as vossas oferendas e os vossos ídolos 
imundos” (Ez 20,39b). Portanto, pronunciar o nome de Deus 
“em vão” significa usá-lo para “oprimir, explorar e excluir 
ou para legitimar a escravidão. Abusa também do nome de 
Iahweh quem o usa em benefício próprio, para a autopro-
moção, em detrimento de outros” (Kramer, p.117). Quem 
não pratica a justiça, quem falha com a verdade, quem não 
é compassivo, quem não é caridoso, quem não é misericor-
dioso..., está usando o nome de Deus “em vão”, “em falso”. 
Desta forma, “cada vez que o nome de Deus for invocado 
para apoiar um projeto de opressão ou para justificar situ-
ações que atentam contra a dignidade do ser humano, esse 
mandamento estará sendo violado” (Andiñach, p.270). 
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Por ter dado a vida na cruz pela causa do Reino do 
Deus Iahweh, Jesus foi exaltado e Deus Pai “o agraciou com 
o Nome que está acima de todo o nome, para que ao Nome 
de Jesus se dobre todo o joelho [...] e toda a língua confesse: 
Jesus é o Senhor” (Fl 2,9-11). Isso mostra que negar o pro-
jeto do Reino de Deus anunciado por Jesus é explicitamente 
não cumprir com o segundo mandamento.   

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 esse mandamento me/nos faz 
ver melhor, nos ensina a viver e a propor aos outros? 
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Os discípulos de Emaús
e a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021

Dom Vital Corbelini, Bispo de Marabá, PA

O texto dos discípulos de 
Emaús(cfr. Lc 24, 13-35) é inter-
pretado praticamente em toda a 
primeira parada da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica (CFE) 
2021, cujo título é: trocando im-
pressões sobre os acontecimentos 
mais recentes. Os dois discípulos 
voltaram para casa, conturbados, 

tristes, pela condenação e morte violenta, de Jesus Cristo na 
cruz, na qual a impressão foi que as coisas tivessem acabado 
daquela forma. Eles ouviram falar de relatos das mulheres 
que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Há via uma certeza 
era que Ele não estava mais no túmulo. O Senhor caminhou 
com eles e eles não o reconheceram como Ressuscitado. Só 
após Ele ter dito que tudo deveria se cumprir pelas Sagradas 
Escrituras e no partir do pão eles o perceberam que Jesus 
ressuscitou dos mortos.

Primeira Parada
O texto bíblico serviu de inspiração para a primeira 

parada, de uma forma particular. A atitude dos discípulos de 
Emaús pode estar presente em nós no sentido de que existem 
certezas e dúvidas quando o assunto é a realidade em que se 
vive principalmente marcado por crises e sofrimentos, como 
nós estamos presenciando com o sofrimento da doença que 
atingiu o mundo inteiro: a pandemia global covid 19. Ela 
interrompeu milhares de vidas de mulheres e de homens, 
crianças e jovens, idosos e idosas. A pandemia dilacerou 
famílias, deixou espaços vazios na cultura nacional. A covid 
19 revelou a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Com a 
pandemia muitas pessoas associaram ao fim do mundo, out-
ras ficaram na negação da ciência e surgiu o questionamento 

do papel da OMS e da ONU. Com o auxilio emergencial as 
autoridades disponibilizaram ajuda aos mais necessitados, 
aos milhares de desempregados, famílias pobres. No entanto 
a pandemia não deixou de escancarar as desigualdades soci-
ais, raciais e econômicas. As coisas que preocupam a todos 
nós e em toda a sociedade, foi que Brasil voltou ao mapa da 
fome, ao desemprego de milhares de pessoas, de aumento de 
pessoas que vivem nas ruas, à cultura da violência. Muitos 
sofrimentos e mortes de mulheres, pessoas do campo e da 
cidade foram constatados neste período de 2020.

O contexto da pandemia
A pandemia provocou atitudes diferentes nas nos-

sas relações, como o uso de máscaras, um certo distanci-
amento social. No entanto a violência ainda está presente 
nas relações famílias, comunitárias, sociais, ressaltando o 
aumento de feminicídios, homicídios, porque as pessoas 
estiveram mais em suas famílias. O texto coloca o diálogo 
como a saída para a superação da violência cultural, racial e 
religiosa. É o compromisso de amor, como é de fato o tema 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica. O que Jesus fez 
diante daqueles discípulos que estavam indo para casa de-
sanimados? Ele quis saber o que estavam conversando ao 
longo do caminho (cfr. Lc 24,17). Jesus se tornou para eles 
o ‘novo viajante’ e por mais que ele estivesse inteirado da 
realidade, precisava realizar junto com aqueles discípulos a 
compreensão dos fatos marcantes em que eles testemunha-
ram em Jerusalém.

A leitura do texto da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021

Existem alguns grupos, ministros ordenados, pessoas 
que não querem aceitar a linha desta Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica. Mas é preciso ler os textos, se inteirar da 
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realidade em que vivemos buscar soluções na unidade com 
Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. Assim como aos dis-
cípulos de Emaús é preciso dialogar com os acontecimentos 
de nosso tempo, é preciso acolher as diferenças e superar as 
divisões reinantes entre os seguidores e seguidoras de Cris-
to Jesus. A sociedade brasileira viveu e vive ainda tensões 
por causa das desigualdades econômicas e sociais, opiniões 
diferentes, de ataques às instituições. As pessoas e comuni-
dades de fé não estão separadas do mundo. Elas frequentam 
as comunidades para rezar e louvar a Deus, mas estão no 
mundo do trabalho, são moradores de rua, são pessoas que 
frequentam a escola, marcam presença no transito, são pes-
soas que estão nas repartições públicas, são educadores e 
educadoras nas escolas públicas, particulares e nas univer-
sidades, enquanto outras ocupam cargos públicos. Muitos 
de nossos fiéis estão nos centros urbanos, nas periferias das 
cidades, vilas e povoados. As polarizações podem ocorrer 
também dentro de nossas comunidades, tendo a necessidade 
de superar as mesmas em vista da unidade com o Senhor, 
aceitando a diversidade.

Os discípulos de Emaús e o novo viajante
Sem duvida os discípulos de Emaús ficaram surpreen-

didos porque aquele ‘novo viajante’ não estava informado 
sobre algo trágico e presente na vida do povo, a condenação 
e morte violenta de Jesus de Nazaré. Eles expuseram ao ‘es-
tranho’ as suas dúvidas, contradições. Eles relataram que as 
mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo de Je-
sus, mas perceberam a presença de anjos que disseram que 
Jesus estava vivo (cfr. Lc 24,22-23). Desta forma, seguir a 

Jesus e comungar com a fé são questões que não isentam o 
fiel e a Igreja das crises nas quais atingem a todas as pessoas. 
O seguimento a Jesus exige estar encarnado na vida das pes-
soas, sobretudo dos pobres, dos necessitados.

A palavra de Jesus aos discípulos de Emaús
Jesus teve que admoestar os dois discípulos chaman-

do-os de corações tardos para crer tudo naquilo que os pro-
fetas declararam (cfr. Lc 24, 25) e que as profecias deveriam 
se realizar nele. Jesus foi fiel ao projeto do Pai para a sal-
vação das pessoas, de modo que esteve em contradição com 
os poderes de seu tempo. Ainda que fossem próximos de Je-
sus os discípulos não compreenderam os fatos. Essas coisas 
podem ocorrer conosco e com os seus discípulos no sentido 
de que diante de sinais de morte e com tanta informação, 
somos incapazes de interpretar a realidade na qual estamos 
vivendo. As vezes para justificar as desigualdades sociais o 
sistema joga as pessoas umas contra as outras, com a tenta-
tiva de legitimar a exclusão, difundir o ódio, a negação dos 
direitos humanos.

É preciso seguir a Jesus que nos convida a viver em 
unidade com as pessoas, sobretudo os mais necessitados, as 
pessoas das comunidades de fé, buscando a unidade e a di-
versidade, o diálogo, que é compromisso de amor, porque 
Cristo é a paz, pois, daquilo que era dividido ele fez uma 
unidade (cfr. Ef 2,14a). Apoiemos a Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica que nos convida ao diálogo, a Cristo que 
nos dá a graça da unidade dos irmãos e irmãs nele e um dia 
no Reino dos céus.

Fraternidade: a difícil construção ecumênica
Maria Clara Lucchetti Bingemer

A palavra ecumenismo encontra suas raízes na cultu-
ra grega e significa: mundo habitado. O conceito não pre-
tendia avançar em questões demográficas ou estatísticas, 
mas carregava o belo sentido de povo civilizado, de cultu-
ra aberta em termos não apenas geográficos como também 
civilizacionais. O Cristianismo nascente adotou a ideia e o 
conceito, fazendo dos mesmos um ideal e uma missão: fazer 
habitável a obra de Deus, que é toda a criação, promovendo 
a unidade e a concórdia. 

Desde muito cedo, a Igreja percebeu não apenas a ne-
cessidade dessa unidade como também o enorme desafio que 
significava construí-la a partir e por meio da diversidade. 
Os Concílios da Antiguidade procuraram superar propostas 
e doutrinas que dividiam a Igreja, e chegar a consensos que 
pudessem uni-la em termos de conteúdos da fé, para que fos-
sem aceitos e praticados por todos os cristãos. 

A história avançou e houve esforços de unidade, mas 
também ataques.  Houve guerras de religião em que se 
matava em nome de Deus e empreendimento ideológicos 
e políticos unilaterais, nos quais tristemente cristãos che-

garam a considerar 
prestar um serviço a 
Deus eliminando os 
que professavam re-
ligiões diferentes. E 
houve um momento 
em que os próprios 
cristãos se dividi-
ram, permanecendo 
em campos opostos e 
considerando hereges e apóstatas os que entendiam e viviam 
a fé cristã em outros termos.

A partir dessa divisão entre cristãos surgiu o movi-
mento ecumênico moderno, que fomentou o diálogo e a co-
operação entre os cristãos, para fazer frente à evangelização 
em um mundo sempre mais secularizado e mais plural. O 
ecumenismo tornou-se uma iniciativa entre diversas denom-
inações cristãs, na busca do diálogo e da unidade, de su-
perar divergências e divisões históricas, culturais e mesmo 
doutrinais.  Para isso, houve muito trabalho para aceitação 
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da diversidade entre as igrejas já que todas buscam encontrar 
em Cristo seu ponto de unidade.  Professam um só Credo, 
recebem um só Batismo, e veem cada vez com maior clareza 
que estar divididos é um escândalo e um contratestemunho. 

Por parte da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II é 
um marco por assumir para dentro do magistério oficial da 
Igreja Católica Romana o desejo e o compromisso de aprox-
imar-se sempre mais dos irmãos que adoram o mesmo Deus 
e reconhecem como Senhor o mesmo Cristo.  Porém, mais 
longe ainda foi o Concílio, acompanhando  um movimento 
que já se fazia sentir no campo religioso como um todo e 
na sociedade.  Compreendeu que a caminhada ecumênica 
implica passar mesmo as fronteiras do cristianismo como tal 
e abraçar as outras religiões, que nomeiam Deus de forma 
diferente e organizam sua fé de outro modo. 

O ecumenismo, portanto, nestas quase seis décadas 
que nos separam do Concílio Vaticano II, se alarga sempre 
mais, convertendo-se progressivamente em um macro ecu-
menismo.  Com isso nada mais faz do que seguir fielmente 
o que o texto do documento mais importante do evento con-
ciliar, a Constituição Gaudium et Spes diz: a Igreja quer ser 
perita em humanidade e não deseja que nada de humano lhe 
seja estranho.  Portanto, para fazer um mundo habitado pe-
los filhos de Deus é preciso ampliar o horizonte além mesmo 
das fronteiras institucionais e religiosas e ir ao ser humano. 

A Campanha da Fraternidade, lançada todos os anos 
pela CNBB durante o período da Quaresma, traz este ano 
uma bela novidade.  Não apenas seu tema é o ecumenismo 
pensado amplamente, em termos de uma inclusão universal 

que conduza toda a humanidade à paz verdadeira cuja fonte 
é Cristo.  Mas ela é ecumênica desde as origens.  Seu texto 
base foi pensado e preparado por uma equipe ecumênica, 
sob a responsabilidade do CONIC (Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs).         

O sopro ecumênico, que busca a unidade, o diálogo e 
o amor, se fazem sentir ao longo de todo o texto e de suas 
propostas que soam como convite amoroso aos fiéis cristãos 
que desejam deixar para trás a divisão e construir a unidade.  
Uma unidade plena, universal, que só pode dar-se através da 
integração das diferenças, enriquecendo-se do que todos e 
cada um podem trazer. 

A isso aspira a Campanha da Fraternidade.  Só pode 
haver fraternidade se for universal.  E não à toa a palavra 
“católico” significa universal.  A CNBB testemunha lumi-
nosamente seu desejo de ser plenamente universal – ou seja, 
católica – abrindo sua campanha, que acontece no momento 
de mais densa convergência de fé e testemunho, a todos os 
irmãos que comungam da fé em Jesus Cristo. 

A CF 2021 em tempos de tanta divisão dá uma decisiva 
contribuição ao diálogo e uma real chance à paz.  O lema da 
Campanha, tomado da epístola aos Efésios, diz: “Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade”. Superar 
as divisões e buscar a unidade com coragem e alegria, eis a 
conversão pedida a todo discípulo e discípula de Jesus Cris-
to nesta Quaresma. 

A teóloga é autora de “Santidade: chamado à hu-
manidade” (Editora Paulinas), entre outros livros

Por que polemizar uma Campanha de Fraternidade?
 Dom Manoel Ferreira dos Santos Junior, Bispo de Registro (SP)

Na quaresma a Igreja do Brasil, em todos os anos, 
nos propõe a Campanha da Fraternidade. O próprio nome já 
diz “Campanha da Fraternidade”: tem o objetivo de buscar 
a fraternidade entre os irmãos e irmãs, que vivem a fé em 
Deus.

A Igreja, através de seus pastores, os bispos, sempre 
apresenta um tema que seja grande importância para a vida 
do povo de Deus e do qual se faz necessária conversão. As-
sim aconteceu com outras Campanhas, desde 1964: chaman-
do a atenção da sociedade para o valor da saúde, dos indí-
genas, dos negros, o cuidado com a natureza, a preocupação 
com a violência…

Creio que nenhuma das Campanhas da Fraternidade 
teve 100% da aprovação da sociedade, pois os temas refletidos 
são para que nos posicionemos ou a favor de Cristo e de seu 
Reino ou contra. Todos sabemos que tem muita gente que está 
contente com a vida que leva, sem nenhuma preocupação com 
a conversão e com o seguimento de Jesus.

Neste ano, a Igreja nos chama a atenção para o diálo-
go e unidade em Cristo. Diálogo é falar e ouvir. Mais do que 

falar, é ouvir o que Cristo tem a 
nos dizer em seu Evangelho, em 
especial, para este tempo de polar-
ização, onde as pessoas expõem o 
que pensam nos meios de comuni-
cação e agridem aqueles que pens-
am diferente. Tempo em que se 
considera quem pensa ou age dif-
erente, como inimigo. Pior ainda 
do que isso, é pensar que o inimigo 
deve ser eliminado. Tempo em que 
parece voltar a lei de Talião, ante-
rior ao Evangelho, a “do olho por 
olho e dente por dente”.

É neste contexto, que creio que o Espírito Santo ilu-
minou os bispos reunidos em assembleia, para escolherem 
o lema “Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma 
unidade” (Cf. Ef. 2, 14a), e o tema: “Fraternidade e diálogo, 
compromisso de amor”. Ao falar de unidade e diálogo, a Ig-
reja dá um passo profético, fazendo a Campanha da Frater-
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nidade de forma Ecumênica e mostrando que é a primeira a 
esforçar-se no diálogo com o diferente.

Estabelecer diálogo com o diferente, era a maneira 
de Jesus evangelizar. Senta-se com a samaritana a beira do 
poço de Jacó (Cf. Jo. 4, 6-7); se aproxima da mulher que 
seria apedrejada por ser encontrada em fragrante adultério 
(Cf. Jo, 8, 1-11); chama para Mateus, um pecador público, 
para segui-lo (Cf. Mt. 9, 9-13); pede para fazer a refeição 
na casa de Zaqueu, o pecador (Cf. 19, 1-10); ensina que não 
veio para os sãos, mas para os enfermos, não veio para os 
justos, mas para os pecadores (Cf. Mt. 9,11-13); ensinou a ir 
ao encontro da ovelha perdida (Cf. Lc. 15); na hora de sua 
morte acolhe o ladrão no Paraíso (Cf. Lc. 23,43). A unidade 
não está naqueles que pensam igual ou diferente de mim, a 
unidade está em Cristo, Ele fez e faz a unidade.

No texto base da Campanha da Fraternidade, são cit-
ados diversos grupos de pessoas marginalizadas em nossa 
sociedade. Neste mesmo texto, são colocadas estatísticas de 
violência contra estas minorias. A única coisa que o Con-
selho das Igrejas Cristãs (CONIC) pede é o diálogo, o amor 
e a vida para os que são diferentes. Creio que Jesus teria a 
mesma postura para com eles.

Diante da polêmica que se levanta sobre a Campanha 
da Fraternidade eu me pergunto: este grupo que gera polêmi-

cas é um grupo grande ou um grupo pequeno que faz bastan-
te barulho? É importante lembrar que estas poucas pessoas, 
todos os anos, procuram polemizar a Campanha da Fraterni-
dade, sem olhar todo bem que ela faz, reduzindo-se a buscar 
erros e defeitos que possam existir. A preocupação deste gru-
po pequeno é com a lei ou com a Misericórdia? É um grupo 
cristão de verdade ou é apenas um grupo “igrejeiro”?

Diante destas questões, penso que a Igreja tem uma 
missão muito importante de evangelizar, no sentido estrito 
da palavra. A Doutrina é importante para compreendermos 
a nossa fé, porém, não podemos ficar só na Doutrina, pois 
tem muitos católicos Doutrinados, mas não evangelizados. O 
Evangelho deve nos tornar mais humanos e santos. A Doutri-
na pela doutrina, pode fechar o nosso coração e nos tornar 
conhecedores orgulhos e donos da verdade, como o fariseu 
que rezava diante do altar e desdenhava o publicano que reza-
va de joelhos reconhecendo o seu pecado (Cf. Lc. 18, 9-14).

A Campanha da Fraternidade de 2021 chama a todos, 
para crescermos na unidade e no diálogo fraterno. Vamos 
apoiar, participar e assumir como um dom de Deus para este 
tempo polarizado e difícil em que vivemos. E que as Igrejas 
nos ajudem a sermos cada dia mais cristãos.

Diálogo, o compromisso
Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

“Fraternidade e 
diálogo, compromisso de 
amor”, tema da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 
2021 (CFE-2021), desafio e 
meta exigentes no horizonte 
de todos os cristãos, oportu-
na interpelação para o per-
curso do tempo da Quares-
ma. A Igreja Católica no 
Brasil, há quase 60 anos, 

desde 1964, promove a Campanha da Fraternidade, projetan-
do luzes sobre a vida em sociedade. A partir dos anos 2000, 
algumas edições da Campanha da Fraternidade passaram 
a ser organizadas de modo ecumênico, reunindo as Igrejas 
Cristãs representadas no Conselho Nacional de Igrejas Cris-
tãs (CONIC). A realização das Campanhas da Fraternidade 
Ecumênicas nasceu de uma decisão soberana da instância 
maior da CNBB, a sua Assembleia Geral dos Bispos. Um 
gesto evangélico e fraterno, considerando o desejo de Jesus 
Mestre, que ora ao Pai pedindo que todos sejam um. O Ec-
umenismo é uma tarefa missionária, exigente e inegociável, 
que a Igreja Católica recebeu do Concílio Vaticano II. O com-
promisso é investir na restauração da unidade entre todos os 
cristãos, pois o Senhor Jesus fundou apenas uma Igreja.

Não se pode descurar, em nome de uma fidelidade 
inconsistente, ou por posturas que revelam rigidez, a real-
idade da fé cristã. Somos todos discípulos do mesmo Me-
stre e Senhor, embora, não raramente, os caminhos difer-
entes que são tomados levem pessoas a agirem como se o 
próprio Cristo estivesse dividido. Justamente por existirem 
diferentes caminhos e perspectivas a respeito da fé, é preci-
so investir no diálogo e na aproximação fraterna. Isto não 
significa negociar a verdade da própria fé, mas, ao contrário, 
é abrir-se à superação de divisões que contradizem a vonta-
de de Cristo. As divisões entre os cristãos representam um 
escândalo para o mundo, como afirma o Concílio Vaticano 
II. Prejudica o anúncio do Evangelho a toda criatura, com-
prometendo a conquista da unidade. Consequentemente, as 
divisões atrapalham o cultivo dos valores do Reino de Deus 
na sociedade. A realidade brasileira, que reúne tantos cris-
tãos, mas vergonhosamente é ferida pela desigualdade social 
– contramão dos valores do Evangelho – comprova os males 
da divisão entre os que professam a fé em Jesus. Evidencia 
que é preciso percorrer longo caminho de conversão para 
edificar a justiça, a paz e a solidariedade.

A luz forte e interpelante do tempo quaresmal deve 
ser projetada sobre um mundo fechado e em sombras, para 
contribuir com a geração de um “mundo aberto”, conforme 
pede o Papa Francisco na sua Carta Encíclica Fratelli Tutti. 
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A construção dessa nova realidade aberta inclui o tratamen-
to do contexto sociopolítico e cultural altamente compro-
metido, mobilizando diferentes leituras e interpretações, a 
partir de variados lugares, sem jamais negociar os princípios 
inegociáveis da doutrina da fé. Esses princípios exigem 
autenticidade do testemunho evangélico, sem subjetivismos 
narcisistas, ódios, notícias falsas e ataques na contramão da 
caridade cristã. Assim, a delicadeza de Deus pela oportuni-
dade da Quaresma é mais do que simplesmente ritos cele-
brados. Trata-se de oportunidade para renovar o coração a 
partir do amor de Deus. Para isso, é importante buscar ad-
equada compreensão da realidade, sem misturar conceitos, 
sem se julgar “dono da verdade”.

Devem ser buscados entendimentos à luz da fé, mas 
sem promover entrincheiramentos que afrontam a unidade. A 
unidade é o desejo do Mestre dos discípulos. A luz luzente do 
tempo quaresmal, para quem escancara as portas de sua inte-
rioridade, é o caminho para corrigir os descompassos de escri-
tos, pronunciamentos e posturas que rompem com a unidade. 
Verdadeiramente vive a Quaresma quem aceita o convite para 
intensa reflexão e revisão da própria vida. Um exercício a 
ser vivido na presença de Jesus. Sublinha amorosamente o 
Papa Francisco que o Senhor Jesus nos convida a caminhar 
com Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e 
a morte, fazendo-se peregrino conosco, especialmente nestes 
tempos difíceis de pandemia. Cristo é a única fonte da paz, e 

somente Ele pode fazer e refazer a unidade entre os que estão 
divididos. Outra direção, a que alimenta divisões, com gestos 
e palavras, escolhas e atitudes, sinaliza ação diabólica.

Para além das desafiadoras diferenças, é preciso inve-
stir no diálogo como compromisso de amor, e sonhar com 
uma sociedade ao sabor do Evangelho de Jesus, fazendo das 
diferenças uma riqueza. Lembra o Papa Francisco, em men-
sagem aos irmãos e irmãs brasileiros sobre a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica de 2021: os fiéis são convidados a 
escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mun-
do que é muitas vezes surdo, com a disposição ao diálogo 
pelo estabelecimento do paradigma de uma atitude recep-
tiva. Essa atitude, diz o Papa Francisco, é de quem supera 
o narcisismo e acolhe o outro, sobre os alicerces da cultura 
do diálogo. Nesta cultura, Jesus se faz presente, conforme 
ensina o lema da Campanha – “Ele é a nossa paz: do que era 
dividido fez uma unidade”. Eis o horizonte da fidelidade, 
da ortodoxia e da ortopraxia dos cristãos, na promoção do 
diálogo como compromisso de amor. Seja aberto o coração 
ao companheiro de estrada, sem medos e desconfianças, 
para se encontrar a paz no rosto do único Deus. Todos recon-
heçam esse motivo de esperança indicado pelo Papa Fran-
cisco: a realização, pela quinta vez, da Campanha da Frater-
nidade pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), 
contribuição dos cristãos para que todos possam exercitar a 
fraternidade e o diálogo, compromisso de amor.

Unidade para salvar a humanidade
Por Dom Reginaldo Andrietta,  Bispo Diocesano de Jales

O mundo enfrenta, atual-
mente, uma de suas piores crises 
humanitárias. Segundo a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
se todas as pessoas que neces-
sitam de ajudas humanitárias 
emergenciais se juntassem em 
uma nação, essa seria a quinta 
nação mais populosa do plane-

ta, com cerca de 235 milhões de habitantes. A ONU também 
destaca, entre as principais causas da extrema pobreza que 
atinge 736 milhões de pessoas, diversos tipos de conflitos.

Nesses conflitos, em geral, de cunho político, econômi-
co, étnico e religioso, comumente, as elites locais, associa-
das a interesses de grandes nações e corporações internacio-
nais, buscam apropriar-se dos poderes do Estado, impor-se 
midiática e militarmente, tirar proveito de recursos públicos 
e naturais, e beneficiar seus negócios. Embora os setores so-
ciais e econômicos mais frágeis sofram as piores consequên-
cias desses conflitos, todos perdem.

Conflitos assim, além de gerarem mortes e miséria, de-
stroem culturas e o potencial de fraternidade entre povos e 

nações. Conflitos nunca são benéficos. Como solucioná-los 
senão sanando suas causas, por meio do diálogo civilizado, 
fundado nos valores de fraternidade, justiça, liberdade, cor-
responsabilidade? Como, pois, exercer o diálogo no Brasil 
atual, com esses critérios, neste tempo de grandes tensões 
que afetam nossa vida cotidiana?

O momento é oportuno. É quaresma, tempo espe-
cial para rever nossos relacionamentos e nossa vida social, 
reconhecer nossos erros e reconciliarmo-nos, inspirados no 
tema do “diálogo” proposto pela Campanha da Fraternidade 
Ecumênica deste ano, em seu lema, “Cristo é nossa paz: do 
que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a), e em seu prin-
cipal objetivo: promover a cultura do diálogo e da unidade, 
neste país marcado por muitos tipos de conflitos.

Consideremos, por exemplo, que o grande número 
de mortos pela Covid-19 podia ter sido evitado se, desde 
o início desta pandemia, cidadãos, instituições e gestores 
públicos tivessem agido unificadamente, de modo mais 
corresponsável. Mortes podem ainda ser contidas. No en-
tanto, prevalecem autoritarismos políticos e estímulos a po-
larizações e divisões na sociedade, que sufocam clamores 
populares em defesa da saúde pública.
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Quais outras situações conflituosas, de grande magni-
tude, nos afetam? Desigualdades econômicas extremas, rac-
ismo e intolerância a modos de vida, a religiões e a visões 
políticas diferentes. Divididos somos facilmente dominados 
e explorados. Desunida, nossa nação continua sendo saquea-
da. Vale, pois, enfatizar a afirmação de Cristo: “Todo reino 
dividido ficará em ruínas; toda cidade ou casa dividida não 
se sustentará” (Mt 12,25).

Como acabar com o que nos divide e construir uma 
convivência social pacífica e justa? O que a Igreja nos 
propõe, por meio da Campanha da Fraternidade deste ano, 
é simples e fundamental: derrubar os muros da inimizade, 
por meio de nossa comunhão em Cristo, fonte de paz. Na 

perspectiva bíblica, a paz é fruto da justiça (cf. Is 32,17), 
construída pelo diálogo amoroso que une corações e unifica 
ações em prol de um projeto comum de sociedade.

Rejeitemos, portanto, tudo o que divide o próprio 
Corpo de Cristo, a Igreja. Testemunhemos o amor fraterno 
de forma inquestionável, pois assim seremos reconhecidos 
como discípulos de Jesus (cf. Jo 13,35). Sejamos solidários, 
especialmente com os que necessitam de ajuda emergencial 
para sobreviver. Unamo-nos contra todo tipo de dominação 
e violência. Almejemos, enfim, ser “perfeitos na unidade” 
(Jo 17,23) para salvar a humanidade.

Jales, 17 de fevereiro de 2021.

O Ressuscitado, nossa companhia
Dom Adelar Baruffi - Bispo Diocesano de Cruz Alta

O relato do evangelho ... dos 
discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) 
faz-nos ver o quanto importante é a 
consciência clara de que o Ressus-
citado é pilar e fundamento de nossa 
vida. Podemos ver isto a nível intelec-
tual, mas sobretudo o grande mistério 
de nossa fé: Ele está vivo e caminha 
sempre conosco. De fato, nós somos 
cristãos quando acolhemos em nossa 

vida, no caminho de iniciação à vida cristã, o anúncio fun-
damental, primeiro, mais importante, o fundamento, qual sol 
que tudo ilumina: o Crucificado é o Ressuscitado, Jesus de 
Nazaré é o Cristo, nosso Salvador. Lembrava-nos há poucos 
dias, nosso Papa, que este “é o anúncio principal, aquele que 
sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e 
aquele que sempre se tem de voltar a anunciar duma forma 
ou doutra. É o anúncio de um Deus que ama infinitamente 
cada ser humano, que manifestou plenamente este amor em 
Cristo crucificado por nós e ressuscitado na nossa vida” (QA 
64).

Nas afirmações de nossa fé cristã, sempre se procurou 
conjugar a verdade da existência das pessoas. Uma coisa é 
dizer que Cristo venceu a morte, outra é dizer que no camin-
ho da nossa vida, antes mesmo que viéssemos ao mundo, 
temos alguém que olha por nós, que nos acompanha sem-
pre. Temos uma companhia. Não basta somente afirmarmos 
que Ele caminha conosco, que é a Luz que tudo ilumina, 
mas é preciso tornar existencial, acolher, deixar que possa 
integrar toda a existência. O tempo pascal tem esta carac-
terística própria. Basta ver como foram os grandes discursos 
dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, moviam multidões: 
“A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso nós todos somos 

testemunhas” (At 2,32). As pregações apostólicas não eram 
somente explicações teóricas, que depois viriam, mas exor-
tações existenciais. Alguém é por nós. Ele nos amou intensa-
mente. Ele viveu servindo. Ele foi morto injustamente numa 
cruz. Seu amor nos perdoou e renova nossa vida!

Claro, ao olharmos o caminho realizado pelo Ressus-
citado com os discípulos vemos, ao menos, quatro movi-
mentos, que indicam esta sua presença. Primeiro a atitude 
de Jesus de caminhar com os seus, de ir ao seu encontro num 
momento de muito sofrimento. E agora, quem é por nós? 
“O que foi?” (Lc 24,19), perguntou Jesus. O Senhor vai ao 
seu encontro, caminha com eles, os escuta atentamente, não 
os interrompe. Só num segundo momento provoca o diálo-
go através da Palavra: “Não era preciso que o Cristo sof-
resse tudo isso para entrar na sua glória?” (Lc 24,26). Será 
sempre a Palavra o lugar primordial, o anúncio fundamen-
tal, acompanhado do testemunho. São Paulo, dizia: “Como 
crer se ninguém anuncia? (Rm 10,14). A Palavra não é um 
curso que fazemos, mas uma luz para caminhar. Ela tem a 
capacidade de “aquecer o coração” (Lc 24,32). Aqueles que 
partilham a Palavra se fazem amigos. E Jesus é convidado a 
conviver: “fica conosco” (Lc 24,26). Como faz bem ver os 
irmãos convivendo e partilhando a vida!

Porém, o primeiro anúncio, ainda continua. Ele con-
duz à Eucaristia, centro de nossa vida de fé. Nela, o Senhor 
Ressuscitado está presente sempre. “Tomou o pão, pronun-
ciou a bênção, partiu-o e deu a eles” (Lc 24,30). Na Euca-
ristia o Ressuscitado se dá a conhecer. É o grande mistério 
católico! Abre nossos olhos e nós o percebemos tão próxi-
mo. Enfim, o último momento deste caminho de anúncio é a 
partida para Jerusalém, para anunciar aos outros irmãos sua 
única experiência. O primeiro anúncio é sempre o mesmo, 
mas ele deve ser repetido toda a vida.
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Dinâmica: Ressuscitou
Nesse período em que celebramos a 

Páscoa de Jesus Cristo, trago a vocês essa 
dinâmica que tem tudo a ver com o tema 
da ressurreição do Nosso Senhor:

Reunidos em círculo, uma pessoa 
lê da maneira mais clara possível um dos 

evangelhos da ressurreição de Cristo (eu prefi ro o de João).
Depois o animador pede que o grupo se divida em sub-

grupos – de acordo com a quantidade, que não sejam muitos 
grupos – e esses vão pensar na melhor >mais criativa< for-
ma de provar que Cristo realmente ressuscitou. Cada grupo 
apresentará para o restante.

140ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (136)
Tânia Madalosso

Não vale dizer apenas “Cristo 
Ressuscitou”.

O animador tem que fi car ciente e 
fazer com que cada grupo entenda que 
eles têm que provar com atitudes. As 
tentativas podem não dar certo de in-
ício, mas com outras chances, eles terão 
oportunidade de acertar.

O objetivo dessa dinâmica é fazer com que eles perce-
bam que eles mesmos são os sinais da ressurreição de Jesus. 
Isso o animador vai dizer ao fi nal e ele pode já, com isso, 
iniciar um momento de partilha sobre o que eles acharam da 
tarefa e o que isso infl uenciará na vida deles.

Bombom na travessa para a Páscoa
Os ingredientes são
- 2 latas de leite condensado;
- 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina sem sal;
- 2 latas de creme de leite sem soro;
- 300g de chocolate meio amargo;
- 200g de uva Italia ou Rubi sem sementes;
- Raspinhas de chocolate para decorar (opcional).

Preparo do Creme Branco
Levar ao fogo baixo o leite condensado (2 latas) e a 

manteiga, assim que chegar em ponto de brigadeiro adicionar 
uma lata de creme de leite sem soro (ou 1 caixinha). Colocar 
em um refratário e deixe esfriar. Depois do creme frio, adi-
cionar uma camada de uvas cortadas ao meio e sem sementes.

Preparo da Ganache
Misturar o chocolate amargo e uma lata de creme de 

leite sem soro (pode ser caixinha). Levar ao micro-ondas por 
30 segundos. Mexer e voltar ao micro-ondas de 30 em 30 
segundos até derreter, sempre mexendo nos intervalos. No 
meu micro-ondas em 1 minuto ele derrete. Deixar a ganache 
chegar em temperatura ambiente e espalhe sobre as uvas. 
Decorar com as raspas de chocolate.

Empada de legumes
Ingredientes para a massa
- 2 xícaras (chá) de leite / 4 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícaras (chá) de farinha integral

- 80g manteiga / 5 colheres (sopa) 
de óleo

- ¹/² colher (sopa) de sal
- 1¹/² colher (sopa) de fermento 

químico em pó

Modo de preparo
1º - No liquidifi cador colocar o leite, os ovos, a farinha 

de trigo e a farinha integral, a manteiga, o óleo e o fermento 
em pó. Bata a mistura.

2º - Preencher formas pequenas pela metade com a massa 
da empada. Colocar uma colher de sopa do recheio em cada for-
ma e depois completar o resto da forma com a massa. Enfeitar 
o topo da massa colocando um pouco de cenoura ralada e salsa.
3º - Levar as formas ao forno pré-aquecido à 200ºC. Deixar as 
empadas cozinharem por 15 minutos. Estão prontas as empadas.

Ingredientes para o recheio
- 4 colheres (sopa) de óleo
- 1 cenoura ralada
- 1 cabeça de brócolis ralada
- 100g de carne moída
- 2 dentes de alho picado
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- Sal a gosto
- 3 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo
1º - Numa panela colocar o óleo, cenoura, brócolis, 

carne moída, alho, cebola, tomate e sal a gosto. 
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2º - Refogar os ingredientes por 10 minutos.
Rendimento: 20 empadas
Dicas: os legumes contêm minerais e vitam-

inas em quantidades diferenciadas. O consumo variado
atenderá a variedade dos nutrientes necessários para o bom 
funcionamento do nosso organismo.

Para tanto, pode-se acrescentar outros legumes do seu 
gosto nesta receita, o que enriquecerá o valor nutritivo da 
mesma. 

Esfregolá com amendoim
Ingredientes
- 300 Gramas de amendoim torrada e moído
- 3 Xícaras de farinha de trigo 
- 1 ½ Xícara de farinha de milho
- 2 Xícaras de açúcar 
- 1 Colher (sobremesa) de sal amoníaco 
- 1 Colher (sopa) de fermento 

- 1 Colher (sobremesa) de sal
- 2 Colheres (sopa) de banha
- 2 Colheres (sopa) de manteiga
- 1 Xícara de leite 
- 2 Ovos E raspas e cascas de laranja 

Modo de preparo
1º misturar o amendoim, a farinha de trigo, a farinha de 

milho, o açúcar, o sal amoníaco, o fermento, o sal, raspa de 
laranja, a banha, a manteiga e os ovos

2º colocar o leite aos poucos, enquanto mexer a massa 
com a mão 

3º mexer até os ingredientes não grudarem mais na bacia
4º em uma forma untada, espalhar a massa deixando-a 

parelha por toda forma
5º levar ao forno pré-aquecido a 180ºC
6º deixar assar por 40 minutos em uma temperatura de 280ºC
7º cortar em pequenas fatias, com a forma ainda quente. 

Ao esfriar, servir-se

Quebra Tudo
Phyllanthus niruri, L.
Pertence à família das Eu-

forbiáceas
Também conhecido como: 

Arrebenta-pedra
O quebra tudo é um pequeno 

arbusto que quando adulto pode 
atingir até 60 cm. Apresenta folhas 
ponte-agudas de cor verde-ama-
rela. É muito usada para a orna-
mentação das casas. Prefere solos 

ricos em húmus e com boa incidência de luz solar. Apresenta 
pequenas fl ores em forma de rizoma azul-celeste. E a sua 
reprodução é feita pelo plantio de estaquias ou gemas.

Propriedades medicinais
O quebra tudo contém vitamina C, que é um antioxi-

dante que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse, e equilibra o corpo de modo geral; 
Xantoxilina, molécula encontrada em um tipo de pimenta é 
capaz de estimular o mecanismo natural de metabolização 
de gordura e açúcar dentro das células em geral.

O chá, depois de as folhas ser secado oito dias a sombra, 
é indicado para ácido úrico, afecções urinárias, da pele, da 
boca e da garganta, afecções da próstata, afecções do fígado, 
albuminúria que é a presença de albumina na urina, amenor-
reia que é a ausência de períodos menstruais, analgésica, are-
ias e cálculos renais, catarros vesicais, cistite e cólica renais.

O chá também é indicado para auxiliar na cura de con-
tusões, diabetes melitus (presença de açúcar na corrente san-
guínea ou na membrana que envolve os pulmões, disenteria, 
edemas, eliminação de cálculos urinários, emético, febre pa-
lustre, feridas, gangrenas, gota e hemorragias). 

Usa-se também para problemas de hepatite B, hiper-
tensão arterial, icterícia, inapetência, infecções pulmonares, 
inseticida de pulgas e piolhos, litíases renais, problemas na 
próstata, relaxante muscular, úlceras, verrugas.

Ainda é indicado para combater problemas de próstata 
e para eliminar gorduras orgânicas na diurese. 

Obs.: A Mulher gestante, lactante e crianças não de-
vem consumir o chá da mesma. O uso desta planta em de-
masia após certo período provoca desmineralização e en-
fraquecimento do organismo.
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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

PÁSCOA – VIDA NOVA
Com Jesus, morrendo se ressuscita.
Nele, a vida vence. Ele é nossa PAZ!

Feliz Páscoa – Nas consequências angustiantes da pandemia Convid-19, brilhe a luz de Cristo Ressuscitado para 
você, estimado/a irmão/ã, e o confi rme na esperança em sua família, em sua comunidade, em seu ambiente de trabalho, 
para sermos, em nossa Diocese, neste seu ano jubilar de ouro, Igreja a serviço da vida e da fé, no Ano de São José e da 
Família Amoris Laetitia. Votos do Bispo diocesano, Dom Adimir Antonio Mazali, da Cúria Diocesana, da Coordenação 
de Pastoral, dos padres, diáconos, ministros leigos e pastorais.

(Frases iniciais e imagem, roteiro para Quaresma e Páscoa do Regional Sul 3 da CNBB)


