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

- 1º. – São José Operário - Dia do Trabalhador/a – Festa 
do/a Trabalhador/a na sede paroquial Santa Luzia, Bair-
ro Atlântico, Erechim; às 16h, missa na Catedral.

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

Diocesano; às 19h, Reunião da Coordenação ampliada 
da Ação Evangelizadora, no Centro Diocesano.

- 05, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

- 07, às 19h, missa com crismas na igreja N. Sra. Apareci-
da, Paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso,  
Erechim.

- 09 – 6º Domingo de Páscoa – 09h, Dom Adimir, missa na 
Paróquia São Cristóvão, comemorativa aos 40 anos da 
Paróquia.

- 10, às 18h30, Reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.

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

- 12, Dom Adimir, visita Administrativa na sede paroquial 
São Luiz Gonzaga, Gaurama. 

- 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.

- 14, Dom Adimir, visita Administrativa na sede paroqui-
al São João Batista, Marcelino Ramos; 14h30, tarde de 
oração do Apostolado da Oração para as Paróquias de 
Erechim, na igreja Sta. Luzia, Bairro Atlântico.

- 15, de manhã, no Seminário N. Sra. de Fátima, encontro de 
formação com assessores/as dos coroinhas.

- 16 – ASCENSÃO 
DO SENHOR 
– Aniversário na-
talício de Dom 
Adimir (1966); 
missa com cris-
mas na comunidade Santo André Bobola, Centenário, 
Paróquia N. Sra. do Monte Claro, Áurea.

21, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial São 
Pedro, Sede Dourado; às 19h30, Culto Ecumênico na 
semana de oração pela unidade cristã, na comunidade 
Espírito Santo, Catedral São José. 

- 22, às 19h, Dom Adimir, crismas na Paróquia São Francis-
co de Assis, Mariano Moro.

- 23 – SOLENIDADE DE PENTECOSTES – das 08h30 às 
16h, encontro de formação para os coordenadores e vices da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro de Eventos do Seminário 
de Fátima; às 09h, Dom Adimir, crismas na Paróquia N. Sra. 
do Rosário, Barão de Cotegipe; Festa do Divino Espírito 
Santo na sede paroquial São Roque, Itatiba do Sul.

-   24, 20h, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, Colé-
gio Franciscano São José, Erechim.

  - 24 a 28, Retiro dos padres no Recanto da Medianeira, 
Veranópolis. 

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

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

- 30 – Santíssima Trindade – às 09h30, Dom Adimir, missa 
com crismas na sede paroquial N. Sra. Medianeira, Bar-
ra do Rio Azul na festa da padroeira.

Ano Familia Amoris Laetitia
Duração: 19/3/2021 a 26/6/2022

Objetivos: difundir o conteúdo da exortação apostólica; anunciar que o sacramento do 
matrimônio é um dom; fazer da família protagonista da pastoral familiar; sensibilizar os jov-
ens; e, ampliar o olhar e a ação da Pastoral Familiar.

Papa Francisco: “Convido a um renovado e criativo impulso pastoral para colocar a 
família no centro das atenções da Igreja e da sociedade. Rezo para que cada família possa 
sentir em sua própria casa a presença viva da Sagrada Família de Nazaré, para que ela pos-

sa preencher nossas pequenas comunidades domésticas com amor sincero e generoso, uma fonte de alegria mesmo em 
provações e dificuldades"
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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial
das Comunicações Sociais

 “‘Vem e verás’ (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”
 Queridos irmãos e irmãs!
O convite a «ir e ver», que 

acompanha os primeiros e como-
vedores encontros de Jesus com 
os discípulos, é também o méto-
do de toda a comunicação huma-
na autêntica. Para poder contar a 
verdade da vida que se faz história 
(cf. Mensagem para o LIV Dia 
Mundial das Comunicações Soci-
ais, 24 de j aneiro de 2020), é necessário sair da presunção 
cómoda do «já sabido» e mover-se, ir ver, estar com as pes-
soas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade, que nun-
ca deixará de nos surpreender em algum dos seus aspetos. 
«Abre, maravilhado, os olhos ao que vires e deixa as tuas 
mãos cumular-se do vigor da seiva, de tal modo que os out-
ros possam, ao ler-te, tocar com as mãos o milagre palpitante 
da vida»: aconselhava o Beato Manuel Lozano Garrido[1] 
aos seus colegas jornalistas. Por isso, este ano, desejo dedi-
car a Mensagem à chamada a «ir e ver», como sugestão para 
toda a expressão comunicativa que queira ser transparente 
e honesta: tanto na redação dum jornal como no mundo da 
web, tanto na pregação comum da Igreja como na comuni-
cação política ou social. «Vem e verás» foi o modo como a 
fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas 
margens do rio Jordão e do lago da Galileia.

Gastar as solas dos sapatos
Pensemos no grande tema da informação. Há já algum 

tempo que vozes atentas se queixam do risco dum nivela-
mento em «jornais fotocópia» ou em noticiários de televisão, 
rádio e websites que são substancialmente iguais, onde os 
géneros da entrevista e da reportagem perdem espaço e quali-
dade em troca duma informação pré-fabricada, «de palácio», 
autorreferencial, que cada vez menos consegue intercetar a 
verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, e já não é 
capaz de individuar os fenómenos sociais mais graves ne-
mas energias positivas que se libertam da base da sociedade. 
A crise editorial corre o risco de levar a uma informação 
construída nas redações, diante do computador, nos termi-
nais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, 
sem «gastar a sola dos sapatos», sem encontrar pessoas para 
procurar histórias ou verificar com os próprios olhos deter-
minadas situações. Mas, se não nos abrimos ao encontro, 
permanecemos espectadores externos, apesar das inovações 
tecnológicas com a capacidade que têm de nos apresentar 
uma realidade engrandecida onde nos parece estar imersos. 
Todo o instrumento só é útil e válido, se nos impele a ir e ver 
coisas que de contrário não chegaríamos a saber, se coloca 
em rede conhecimentos que de contrário não circulariam, se 

consente encontro que de contrário 
não teriam lugar.

Aqueles detalhes de crónica 
no Evangelho

Aos primeiros discípulos 
que querem conhecer Jesus, de-
pois do seu Batismo no rio Jordão, 
Ele responde: «Vinde e vereis» (Jo 
1, 39), convidando-os a perman-
ecer em relação com Ele. Passado 

mais de meio século, quando João, já muito idoso, escreve 
o seu Evangelho, recorda alguns detalhes «de crónica» que 
revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua 
vida aquela experiência: «era cerca da hora décima», obser-
va ele! Isto é, as quatro horas da tarde (cf. 1, 39). No dia se-
guinte (narra ainda João), Filipe informa Natanael do encon-
tro com o Messias. O seu amigo, porém, mostra-se cético: 
«De Nazaré pode vir alguma coisa boa?» Filipe não procura 
convencê-lo com raciocínios, mas diz-lhe: «vem e verás» 
(cf. 1, 45-46). Natanael vai e vê, e a partir daquele momento 
a sua vida muda. A fé cristã começa assim; e comunica-se 
assim: com um conhecimento direto, nascido da experiên-
cia, e não por ouvir dizer. «Já não é pelas tuas palavras que 
acreditamos; nós próprios ouvimos…»: dizem as pessoas à 
Samaritana, depois de Jesus Se ter demorado na sua aldeia 
(cf. Jo 4, 39-42). O método «vem e verás» é o mais simples 
para se conhecer uma realidade; é a verificação mais honesta 
de qualquer anúncio, porque, para conhecer, é preciso en-
contrar, permitir à pessoa que tenho à minha frente que me 
fale, deixar que o seu testemunho chegue até mim.

Agradecimento pela coragem de muitos jornalistas
O próprio jornalismo, como exposição da realidade, 

requer a capacidade de ir aonde mais ninguém vai: mov-
er-se com desejo de ver. Uma curiosidade, uma abertura, 
uma paixão. Temos que agradecer à coragem e determi-
nação de tantos profissionais (jornalistas, operadores de 
câmara, editores, cineastas que trabalham muitas vezes sob 
grandes riscos), se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil 
condição das minorias perseguidas em várias partes do mun-
do, se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra 
a criação foram denunciados, se muitas guerras esquecidas 
foram noticiadas. Seria uma perda não só para a informação, 
mas também para toda a sociedade e para a democracia, se 
faltassem estas vozes: um empobrecimento para a nossa hu-
manidade.

Numerosas realidades do planeta – e mais ainda neste 
tempo de pandemia – dirigem ao mundo da comunicação 
um convite a «ir e ver». Há o risco de narrar a pandemia ou 
qualquer outra crise só com os olhos do mundo mais rico, de 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn1
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manter uma «dupla contabilidade». Por exemplo, na questão 
das vacinas e dos cuidados médicos em geral, pensemos no 
risco de exclusão que correm as pessoas mais indigentes. 
Quem nos contará a expetativa de cura nas aldeias mais po-
bres da Ásia, América Latina e África? Deste modo as dif-
erenças sociais e económicas a nível planetário correm o ris-
co de marcar a ordem da distribuição das vacinas anti-Covid, 
com os pobres sempre em último lugar; e o direito à saúde 
para todos, afirmado em linha de princípio, acaba esvazia-
do da sua valência real. Mas, também no mundo dos mais 
afortunados, permanece oculto em grande parte o drama so-
cial das famílias decaídas rapidamente na pobreza: causam 
impressão, mas sem merecer grande espaço nas notícias, as 
pessoas que, vencendo a vergonha, fazem a fila à porta dos 
centros da Cáritas para receber uma ração de víveres.

Oportunidades e insídias na web
A rede, com as suas inumeráveis expressões nos social, 

pode multiplicar a capacidade de relato e partilha: muitos 
mais olhos abertos sobre o mundo, um fluxo contínuo de im-
agens e testemunhos. A tecnologia digital dá-nos a possibili-
dade duma informação em primeira mão e rápida, por vezes 
muito útil; pensemos nas emergências em que as primeiras 
notícias e mesmo as primeiras informações de serviço às 
populações viajam precisamente na web. É um instrumen-
to formidável, que nos responsabiliza a todos como utentes 
e desfrutadores. Potencialmente, todos podemos tornar-nos 
testemunhas de acontecimentos que de contrário seriam neg-
ligenciados pelos meios de comunicação tradicionais, ofere-
cer a nossa contribuição civil, fazer ressaltar mais histórias, 
mesmo positivas. Graças à rede, temos a possibilidade de 
contar o que vemos, o que acon-
tece diante dos nossos olhos, de 
partilhar testemunhos. 

Entretanto foram-se tor-
nando evidentes, para todos, os 
riscos duma comunicação social 
não verificável. Há tempo que nos 
demos conta de como as notícias 
e até as imagens sejam facilmente 
manipuláveis, por infinitos moti-
vos, às vezes por um banal narci-
sismo. Uma tal consciência críti-
ca impele-nos, não a demonizar o 
instrumento, mas a uma maior capacidade de discernimento 
e a um sentido de responsabilidade mais maduro, seja quan-
do se difundem seja quando se recebem conteúdos. Todos 
somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas 
informações que damos, pelo controlo que podemos conjun-
tamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. 
Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade: a ir, 
ver e partilhar.

Nada substitui o ver pessoalmente
Na comunicação, nada pode jamais substituir, de todo, 

o ver pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender, 

experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com 
as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os 
gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre quem O encontrava 
dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo 
que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até 
dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas pa-
lavras, mas viam-No falar. Com efeito, n’Ele – Logos encar-
nado – a Palavra ganhou Rosto, o Deus invisível deixou-Se 
ver, ouvir e tocar, como escreve o próprio João (cf. 1 Jo 1, 
1-3). A palavra só é eficaz, se se «vê», se te envolve numa 
experiência, num diálogo. Por esta razão, o «vem e verás» 
era e continua a ser essencial.

Pensemos na quantidade de eloquência vazia que 
abunda no nosso tempo, em todas as esferas da vida públi-
ca, tanto no comércio como na política. «Fala muito, diz 
uma infinidade de nadas. As suas razões são dois grãos de 
trigo perdidos em dois feixes de palha. Têm-se de procu-
rar o dia todo para os achar, e, quando se encontram, não 
valem a procura».[2] Estas palavras ríspidas do dramaturgo 
inglês aplicam-se também a nós, comunicadores cristãos. 
A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo, graças 
a encontros pessoa a pessoa, coração a coração: homens e 
mulheres que aceitaram o mesmo convite – «vem e verás 
–, conquistados por um «extra» de humanidade que trans-
parecia brilhou no olhar, na palavra e nos gestos de pessoas 
que testemunhavam Jesus Cristo. Todos os instrumentos são 
importantes, e aquele grande comunicador que se chama-
va Paulo de Tarso ter-se-ia certamente servido do e-mail e 
das mensagens eletrônicas; mas foram a sua fé, esperança e 
caridade que impressionaram os contemporâneos que o ou-

viram pregar e tiveram a sorte de 
passar algum tempo com ele, de 
o ver durante uma assembleia ou 
numa conversa pessoal. Ao vê-lo 
agir nos lugares onde se encontra-
va, verificavam como era verda-
deiro e frutuoso para a vida aquele 
anúncio da salvação de que ele 
era portador por graça de Deus. E 
mesmo onde não se podia encon-
trar pessoalmente este colabora-
dor de Deus, o seu modo de viver 
em Cristo era testemunhado pelos 

discípulos que enviava (cf. 1 Cor 4, 17).
«Nas nossas mãos, temos os livros; nos nossos olhos, 

os acontecimentos»: afirmava Santo Agostinho,[3] exortan-
do-nos a verificar na realidade o cumprimento das profecias 
que se encontram na Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho 
volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho 
transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro 
com Jesus. Há mais de dois mil anos que uma corrente de 
encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso, 
o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as 
pessoas onde estão e como são.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn2
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn3
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Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos,
e partir à procura da verdade.
Ensinai-nos a ir e ver, 
ensinai-nos a ouvir,
a não cultivar preconceitos,
a não tirar conclusões precipitadas.
Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
a reservar tempo para compreender, 
a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfluo,

a distinguir entre a aparência enganadora e a ver-
dade.

Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas mora-
das no mundo e a honestidade de contar o que vimos.

 Roma, em São João de Latrão, na véspera da Memória 
de São Francisco de Sales, 23 de janeiro de 2021.

 Franciscus
[1] Jornalista espanhol, nascido em 1920, falecido em 1971 e be-

atificado em 2010.
[2] W. Shakespeare, O mercador de Veneza, Ato I, Cena I.

[3] Sermão 360/B, 20.

Oração de Sufrágio pelas Vítimas da Guerra no Iraque
Viagem Apostólica do Papa Francisco  àquele País

[5-8 DE MARÇO DE 2021]
Hosh al-Bieaa, Mosul - do-

mingo, 7 de março de 2021
Saudação antes da oração 
Queridos irmãos e irmãs,
Caros amigos!
Agradeço ao Arcebispo D. 

Najeeb Michaeel as suas palavras 
de boas-vindas e estou particular-
mente grato ao Padre Raid Kallo e 
ao senhor Gutayba Aagha pelos seus comoventes testemun-
hos. 

Muito obrigado, Padre Raid, por nos ter falado do des-
locamento forçado de muitas famílias cristãs das suas casas. 
A trágica redução dos discípulos de Cristo, aqui e em todo o 
Médio Oriente, é um dano incalculável não só para as pes-
soas e comunidades envolvidas, mas também para a própria 
sociedade que eles deixaram para trás. Com efeito, um tecido 
cultural e religioso assim rico de diversidade é enfraquecido 
pela perda de qualquer um dos seus membros, por menor que 
seja, como, num dos vossos artísticos tapetes, um pequeno 
fio rebentado pode danificar o conjunto. Padre, falou da ex-
periência fraterna que vive com os muçulmanos, depois de 
ter regressado a Mossul. Aqui encontrou acolhimento, res-
peito, colaboração. Obrigado, Padre, por ter compartilhado 
estes sinais que o Espírito faz florir no deserto e ter mostrado 
que é possível esperar na reconciliação e numa vida nova.

Senhor Aagha, lembrou-nos que faz parte da verdadei-
ra identidade desta cidade a convivência harmoniosa entre 
pessoas de diferentes origens e culturas. Por isso, muito me 
alegro com o seu convite à comunidade cristã para voltar a 
Mossul e assumir o papel vital que lhe cabe no processo de 
regeneração e renovamento.

Hoje, todos erguemos as nossas vozes em oração a 
Deus Todo-Poderoso por todas as vítimas da guerra e dos 
conflitos armados. Aqui em Mossul, saltam à vista as trági-
cas consequências da guerra e das hostilidades. Como é 

cruel que este país, berço de civi-
lizações, tenha sido atingido por 
uma tormenta tão desumana, com 
antigos lugares de culto destruídos 
e milhares e milhares de pessoas 
(muçulmanas, cristãs, yazidis – que 
foram aniquiladas cruelmente pelo 
terrorismo – e outras) deslocadas à 
força ou mortas!

Hoje, apesar de tudo, reafir-
mamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais forte 
que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte, 
que a paz é mais forte que a guerra. Esta convicção fala com 
uma voz mais eloquente do que a do ódio e da violência; e 
jamais poderá ser sufocada no sangue derramado por aque-
les que pervertem o nome de Deus ao percorrer caminhos de 
destruição.

Palavras Introdutórias do Santo Padre
Antes de rezar por todas as vítimas da guerra nesta 

cidade de Mossul, no Iraque e em todo o Médio Oriente, 
gostaria de partilhar convosco estes pensamentos:

Se Deus é o Deus da vida – e é-o –, a nós não é lícito 
matar os irmãos no seu nome.

Se Deus é o Deus da paz – e é-o –, a nós não é lícito 
fazer a guerra no seu nome.

Se Deus é o Deus do amor – e é-o –, a nós não é lícito 
odiar os irmãos.

Agora rezemos juntos por todas as vítimas da guerra, 
para que Deus Omnipotente lhes conceda vida eterna e paz 
sem fim, acolhendo-as no seu abraço amoroso. E rezemos 
também por todos nós para podermos, independentemente 
das respetivas filiações religiosas, viver em harmonia e paz, 
conscientes de que, aos olhos de Deus, todos somos irmãos 
e irmãs. 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftnref1
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftnref2
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftnref3
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Oração
Deus Altíssimo, Senhor do 

tempo e da história, por amor cri-
astes o mundo e nunca cessais de 
derramar as vossas bênçãos so-
bre as vossas criaturas. Com ter-
no amor de Pai, acompanhais os 
vossos filhos e filhas, para além 
do oceano do sofrimento e da 
morte, para além das tentações da 
violência, da injustiça e do lucro 
iníquo.

Mas nós homens, ingratos pelos vossos dons e dis-
traídos pelas nossas preocupações e ambições demasiado 
terrenas, muitas vezes esquecemos os vossos desígnios de 
paz e harmonia. Fechamo-nos em nós mesmos e nos nossos 
próprios interesses e, indiferentes a Vós e aos outros, fecha-
mos as portas à paz. Assim se repetiu aquilo que o profeta 
Jonas ouviu dizer de Nínive: a maldade dos homens subiu 
até à presença de Deus (cf. Jn 1, 2). Não levantamos para o 
Céu mãos puras (cf. 1 Tm 2, 8), mas da terra subiu mais uma 
vez o grito do sangue inocente (cf. Gn 4, 10). Os habitantes 
de Nínive, na narração de Jonas, ouviram a voz do vosso 
profeta e encontraram salvação na conversão. Também nós, 
Senhor, ao mesmo tempo que Vos confiamos as inúmeras 
vítimas do ódio do homem contra o homem, invocamos o 
vosso perdão e suplicamos a graça da conversão:

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!
[Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende pie-

dade…]
- um momento de silêncio -
Senhor nosso Deus, nesta cidade, dois símbolos teste-

munham o perene desejo da hu-
manidade se aproximar de Vós: 
a mesquita Al-Nouri com o seu 
minarete Al Hadba e a igreja de 
Nossa Senhora do relógio. É um 
relógio que, há mais de cem anos, 
lembra aos transeuntes que a vida 
é breve, e o tempo precioso. En-
sinai-nos a compreender que Vós 
nos confiastes o vosso desígnio 
de amor, paz e reconciliação, para 
o realizarmos no tempo, no breve 

arco da nossa vida terrena. Fazei-nos compreender que, só 
colocando-o em prática sem demora, será possível recon-
struir esta cidade e este país e curar os corações dilacerados 
pela dor. Ajudai-nos a não gastar o tempo ao serviço dos 
nossos interesses egoístas, pessoais ou coletivos, mas ao 
serviço do vosso desígnio de amor. E quando nos transviar-
mos, concedei que possamos dar ouvidos à voz dos verda-
deiros homens de Deus e arrepender-nos a tempo, para não 
nos arruinarmos ainda mais com destruição e morte.

Confiamos-Vos as pessoas, cuja vida terrena foi abre-
viada pela mão violenta dos seus irmãos, e imploramos-Vos 
também, para quantos fizeram mal aos seus irmãos e irmãs, 
que se arrependam, tocados pelo poder da vossa misericórdia:

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.
[Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso, entre os esplen-

dores da luz perpétua.
Descansem em paz. Amen.]

Oração do Anjo do Senhor 
Viagem Apostólica do Papa Francisco ao Iraque

[5-8 de março 2021]

Igreja da "Imaculada 
Conceição" em Qaraqosh - 
domingo, 7 de março de 2021

Queridos irmãos e 
irmãs, bom dia!

Sinto-me agradecido 
ao Senhor pela oportunidade 
de vos encontrar esta manhã. 
Estava ansioso por este mo-
mento. Agradeço a Sua Beat-
itude Patriarca Ignace Youssif 
Younan as suas palavras de 
saudação, bem como à Senhora Doha Sabah Abdallah e ao 
Padre Ammar Yako os seus testemunhos. Contemplando-vos, 
vejo a diversidade cultural e religiosa do povo de Qaraqosh, 

e isto mostra algo da beleza 
que a vossa região tem para 
oferecer ao futuro. A vossa 
presença aqui lembra que a 
beleza não é monocromática, 
mas resplandece pela varie-
dade e as diferenças.

Simultaneamente, com 
grande tristeza, olhamos ao 
nosso redor e vemos outros 
sinais: os sinais do poder de-
struidor da violência, do ódio 

e da guerra. Quantas coisas foram destruídas! E quanto deve 
ser reconstruído! Este nosso encontro demonstra que o ter-
rorismo e a morte nunca têm a última palavra. A última pa-

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
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lavra pertence a Deus e ao seu Filho, vencedor do pecado e 
da morte. Mesmo no meio das devastações do terrorismo e 
da guerra podemos, com os olhos da fé, ver o triunfo da vida 
sobre a morte. Tendes diante de vós o exemplo dos vossos 
pais e mães na fé, que adoraram e louvaram a Deus neste 
lugar. Perseveraram com firme esperança no seu caminho 
terreno, confiando em Deus que nunca decepciona e sempre 
nos sustenta com a sua graça. A grande herança espiritual 
que nos deixaram continua a viver em vós. Abraçai esta her-
ança! Esta herança é a vossa força. Agora é o momento de 
reconstruir e recomeçar, confiando-se à graça de Deus, que 
guia o destino de cada homem e de todos os povos. Não es-
tais sozinhos. Solidária convosco está a Igreja inteira, com 
a oração e a caridade concreta. E, nesta região, muitos vos 
abriram as portas nos momentos de necessidade.

Queridos amigos, este é o momento de restaurar não 
só os edifícios, mas também e em primeiro lugar os laços 
que unem comunidades e famílias, jovens e idosos. Diz o 

profeta Joel: «Os 
vossos filhos e 
as vossas filhas 
profetizarão, os 
vossos anciãos 
terão sonhos e 
os vossos jovens 
terão visões» (cf. 
Jl 3, 1). Quando 
os idosos e os 
jovens se encon-
tram, que acon-
tece? Os idosos 
sonham; sonham 
um futuro para os 
jovens. E os jov-
ens podem recol-
her estes sonhos 
e profetizar, real-
izá-los. Quando 

os idosos e os jovens se unem, preservamos e transmitimos 
os dons que Deus nos oferece. Olhamos para os nossos fil-
hos, sabendo que herdarão não apenas uma terra, uma cul-
tura e uma tradição, mas também os frutos vivos da fé, que 
são as bênçãos de Deus sobre esta terra. Animo-vos a não 
esquecer quem sois e donde vindes; a preservar os laços que 
vos mantêm unidos, a guardar as vossas raízes.

Com certeza há momentos em que a fé pode vacilar, 
quando parece que Deus não vê nem intervém. Sentistes a 
verdade disto nos dias mais negros da guerra, e é verdade 
também nestes dias de crise sanitária mundial e de grande 
insegurança. Nestes momentos, lembrai-vos que Jesus está 
ao vosso lado. Não deixeis de sonhar. Não desistais, não per-
cais a esperança. Do Céu, os Santos velam sobre vós: invo-

quemo-los e não nos cansemos de pedir a sua intercessão. E 
há também «os santos ao pé da porta (…), que vivem perto 
de nós e são um reflexo da presença de Deus» (Francisco, 
Exort. ap. Gaudete et exsultate, 7). Esta terra tem muitos: é 
uma terra de muitos homens e mulheres santos. Deixai que 
vos acompanhem para um futuro melhor, um futuro de es-
perança.

Comoveu-me uma coisa que disse a Senhora Doha: 
o perdão é necessário por parte daqueles que sobreviveram 
aos ataques terroristas. Perdão: esta é uma palavra-chave. O 
perdão é necessário para permanecer no amor, para se per-
manecer cristão. O caminho para uma cura plena poderia 
ainda ser longo, mas peço-vos, por favor, que não desani-
meis. É preciso capacidade de perdoar e, ao mesmo tempo, 
coragem de lutar. Sei que isto é muito difícil. Mas acredi-
tamos que Deus pode trazer a paz a esta terra. Confiamos 
n’Ele e, unidos a todas as pessoas de boa vontade, dizemos 
«não» ao terrorismo e à instrumentalização da religião.

Padre Ammar, ao recordar os horrores do terrorismo 
e da guerra, agradeceu ao Senhor por vos ter sempre sus-
tentado nos momentos bons e maus, na saúde e na doença. 
A gratidão nasce e cresce, quando recordamos os dons e as 
promessas de Deus. A memória do passado molda o presente 
e faz-nos avançar para o futuro.

Em cada momento, demos graças a Deus pelos seus 
dons e peçamos-Lhe que conceda paz, perdão e fraternidade 
a esta terra e ao seu povo. Não nos cansemos de rezar pela 
conversão dos corações e pelo triunfo duma cultura da vida, 
da reconciliação e do amor fraterno, no respeito pelas dif-
erenças, pelas diversas tradições religiosas, no esforço por 
construir um futuro de unidade e colaboração entre todas as 
pessoas de boa vontade. Um amor fraterno que reconheça 
«os valores fundamentais da nossa humanidade comum, va-
lores em nome dos quais se pode e deve colaborar, construir 
e dialogar, perdoar e crescer» (Francisco, Carta enc. Fratelli 
tutti, 283).

Quando chegava de helicóptero, vi a estátua da Vir-
gem Maria sobre esta igreja da Imaculada Conceição e con-
fiei-Lhe o renascimento desta cidade. Nossa Senhora não 
só nos protege do Alto, mas, com ternura materna, desce 
até junto de nós. Aqui a sua estátua foi danificada e espe-
zinhada, mas o rosto da Mãe de Deus continua a olhar-nos 
com ternura. Porque é assim que fazem as mães: consolam, 
confortam, dão vida. E gostaria de agradecer cordialmente 
a todas as mães e mulheres deste país, mulheres corajosas 
que continuam a dar vida não obstante os abusos e as feri-
das. Que as mulheres sejam respeitadas e protegidas! Que 
lhes sejam dadas atenção e oportunidades! E agora rezemos 
juntos à nossa Mãe, invocando a sua intercessão para as 
vossas necessidades e projetos. Coloco-vos a todos sob a 
sua proteção. E peço, por favor, que não vos esqueçais de 
rezar por mim.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Os_santos_ao_pé_da_porta
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#283
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#283
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Mensagem do Papa Francisco para
o 58º Dia Mundial de oração pelas Vocações

 [25 de abril de 2021 - IV Domingo da Páscoa]
 «São José: o sonho da vocação»
 Queridos irmãos e irmãs!
No dia 8 de dezembro passado, 

teve início o Ano especial dedicado a São 
José, por ocasião do 150º aniversário da 
declaração dele como Padroeiro da Igreja 
universal (cf. Decreto da Penitenciaria 
Apostólica, 8 de dezembro de 2020). Da 
parte minha, escrevi a carta apostólica Pa-
tris corde, com o objetivo de «aumentar 
o amor por este grande Santo» (concl.). 
Trata-se realmente duma figura extraor-
dinária e, ao mesmo tempo, «tão próxima 
da condição humana de cada um de nós» 
(introd.). São José não sobressaía, não es-
tava dotado de particulares carismas, não se apresentava es-
pecial aos olhos de quem se cruzava com ele. Não era famo-
so, nem se fazia notar: dele, os Evangelhos não transcrevem 
uma palavra sequer. Contudo, através da sua vida normal, 
realizou algo de extraordinário aos olhos de Deus.

Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 7) e, em São José, 
reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no 
dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer: ger-
ar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deseja moldar 
corações de pais, corações de mães: corações abertos, capazes 
de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos para 
consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. 
Disto mesmo têm necessidade o sacerdócio e a vida consa-
grada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos mar-
cados por fragilidades e tribulações devidas também à pan-
demia que tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e 
o próprio sentido da vida. São José vem em nossa ajuda com 
a sua mansidão, como Santo ao pé da porta; simultaneamente 
pode, com o seu forte testemunho, guiar-nos no caminho.

A vida de São José sugere-nos três palavras-chave 
para a vocação de cada um. A primeira é sonho. Todos son-
ham realizar-se na vida. E é justo nutrir aspirações grandes, 
expectativas altas, que objetivos efémeros como o sucesso, 
a riqueza e a diversão não conseguem satisfazer. Realmente, 
se pedíssemos às pessoas para traduzirem numa só palavra 
o sonho da sua vida, não seria difícil imaginar a resposta: 
«amor». É o amor que dá sentido à vida, porque revela o seu 
mistério. Pois só se tem a vida que se dá, só se possui de ver-
dade a vida que se doa plenamente. A este propósito, muito 
nos tem a dizer São José, pois, através dos sonhos que Deus 
lhe inspirou, fez da sua existência um dom.

Os Evangelhos falam de quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 
13.19.22). Apesar de serem chamadas divinas, não eram fáceis 
de acolher. Depois de cada um dos sonhos, José teve de al-

terar os seus planos e entrar em jogo para 
executar os misteriosos projetos de Deus, 
sacrificando os próprios. Confiou plena-
mente. Podemos perguntar-nos: «Que era 
um sonho noturno, para o seguir com tanta 
confiança?» Por mais atenção que se lhe 
pudesse prestar na antiguidade, valia sem-
pre muito pouco quando comparado com 
a realidade concreta da vida. Todavia São 
José deixou-se guiar decididamente pelos 
sonhos. Porquê? Porque o seu coração es-
tava orientado para Deus, estava já predis-
posto para Ele. Para o seu vigilante «ou-
vido interior» era suficiente um pequeno 
sinal para reconhecer a voz divina. O mes-

mo se passa com a nossa vocação: Deus não gosta de Se rev-
elar de forma espetacular, forçando a nossa liberdade. Trans-
mite-nos os seus projetos com mansidão; não nos ofusca com 
visões esplendorosas, mas dirige-Se delicadamente à nossa 
interioridade, entrando no nosso íntimo e falando-nos através 
dos nossos pensamentos e sentimentos. E assim nos propõe, 
como fez com São José, metas elevadas e surpreendentes.

Na realidade, os sonhos introduziram José em aventu-
ras que nunca teria imaginado. O primeiro perturbou o seu 
noivado, mas tornou-o pai do Messias; o segundo fê-lo fugir 
para o Egito, mas salvou a vida da sua família. Depois do 
terceiro, que ordenava o regresso à pátria, vem o quarto que 
o levou a mudar os planos, fazendo-o seguir para Nazaré, 
onde precisamente Jesus havia de começar o anúncio do Re-
ino de Deus. Por conseguinte, em todos estes transtornos, 
revelou-se vitoriosa a coragem de seguir a vontade de Deus. 
Assim acontece na vocação: a chamada divina impele sem-
pre a sair, a dar-se, a ir mais além. Não há fé sem risco. Só 
abandonando-se confiadamente à graça, deixando de lado os 
próprios programas e comodidades, é que se diz verdadeira-
mente «sim» a Deus. E cada «sim» produz fruto, porque ad-
ere a um desígnio maior, do qual entrevemos apenas alguns 
detalhes, mas que o Artista divino conhece e desenvolve para 
fazer de cada vida uma obra-prima. Neste sentido, São José 
constitui um ícone exemplar do acolhimento dos projetos de 
Deus. Trata-se, porém, de um acolhimento ativo, nunca de 
abdicação nem capitulação; ele «não é um homem resignado 
passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte» (Carta 
ap. Patris corde, 4). Que ele ajude a todos, sobretudo aos 
jovens em discernimento, a realizar os sonhos que Deus tem 
para cada um; inspire a corajosa intrepidez de dizer «sim» ao 
Senhor, que sempre surpreende e nunca desilude!

Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e 
da vocação: serviço. Dos Evangelhos, resulta como ele viveu 
em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O Povo santo 

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_po.html
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_po.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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de Deus chama-lhe castíssimo esposo, 
desvendando assim a sua capacidade de 
amar sem nada reservar para si próprio. 
Libertando o amor de qualquer posse, 
abriu-se realmente a um serviço ainda 
mais fecundo: o seu cuidado amoroso 
atravessou as gerações, a sua custódia 
solícita tornou-o patrono da Igreja. Ele 
que soube encarnar o sentido oblativo da 
vida, é também patrono da boa-morte. 
Contudo o seu serviço e os seus sacri-
fícios só foram possíveis, porque suste-
ntados por um amor maior: «Toda a ver-
dadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação 
do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagra-
da, requer-se este género de maturidade. Quando uma vocação 
matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do 
dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, 
então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o 
risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração» (Ibid., 7).

O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, 
não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-se 
regra da vida diária. Empenhou-se para encontrar e adaptar 
um alojamento onde Jesus pudesse nascer; prodigalizou-se 
para O defender da fúria de Herodes, apressando-se a orga-
nizar a viagem para o Egito; voltou rapidamente a Jerusalém 
à procura de Jesus que tinham perdido; sustentou a família 
trabalhando, mesmo em terra estrangeira. Em resumo, adap-
tou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não 
desanima se a vida não lhe corre como queria: com a dis-
ponibilidade de quem vive para servir. Com este espírito, 
José empreendeu as viagens numerosas e muitas vezes im-
previstas da vida: de Nazaré a Belém para o recenseamento, 
em seguida para Egito, depois para Nazaré e, anualmente, a 
Jerusalém, sempre pronto a enfrentar novas circunstâncias, 
sem se lamentar do que sucedia, mas disponível para dar uma 
mão a fim de reajustar as situações. Pode-se dizer que foi a 
mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na terra. Assim 
não pode deixar de ser modelo para todas as vocações, que a 
isto mesmo são chamadas: ser as mãos operosas do Pai em 
prol dos seus filhos e filhas.

Por isso gosto de pensar em São José, guardião de Je-
sus e da Igreja, como guardião das vocações. Com efeito, 
da própria disponibilidade em servir, deriva o seu cuidado 
em guardar. «Levantou-se de noite, tomou o menino e sua 
mãe» (Mt 2, 14): refere o Evangelho, indicando a sua dis-
ponibilidade e dedicação à família. Não perdeu tempo a cis-
mar sobre o que estava errado, para não o subtrair a quem 
lhe estava confiado. Este cuidado atento e solícito é o sinal 
duma vocação realizada. É o testemunho duma vida tocada 
pelo amor de Deus. Que belo exemplo de vida cristã ofere-
cemos quando não seguimos obstinadamente as nossas am-
bições nem nos deixamos paralisar pelas nossas nostalgias, 
mas cuidamos de quanto nos confia o Senhor, por meio da 
Igreja! Então Deus derrama o seu Espírito, a sua criatividade 

sobre nós; e realiza maravilhas, como 
em José.

Além da chamada de Deus – que 
realiza os nossos sonhos maiores – e da 
nossa resposta – que se concretiza no 
serviço pronto e no cuidado carinhoso 
–, há um terceiro aspeto que atravessa 
a vida de São José e a vocação cristã, 
cadenciando o seu dia a dia: a fideli-
dade. José é o «homem justo» (Mt 1, 
19) que, no trabalho silencioso de cada 
dia, persevera na adesão a Deus e aos 
seus desígnios. Num momento partic-

ularmente difícil, detém-se «a pensar» em tudo (cf. Mt 1, 20). 
Medita, pondera: não se deixa dominar pela pressa, não cede 
à tentação de tomar decisões precipitadas, não segue o instin-
to nem se cinge àquele instante. Tudo repassa com paciência. 
Sabe que a existência se constrói apenas sobre uma contínua 
adesão às grandes opções. Isto corresponde à laboriosidade 
calma e constante com que desempenhou a profissão humil-
de de carpinteiro (cf. Mt 13, 55), pela qual inspirou, não as 
crónicas da época, mas a vida quotidiana de cada pai, cada tra-
balhador, cada cristão ao longo dos séculos. Porque a vocação, 
como a vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia. 

Como se alimenta esta fidelidade? À luz da fidelidade 
de Deus. As primeiras palavras recebidas em sonho por São 
José foram o convite a não ter medo, porque Deus é fiel às 
suas promessas: «José, filho de David, não temas» (Mt 1, 
20). Não temas: são estas as palavras que o Senhor dirige 
também a ti, querida irmã, e a ti, querido irmão, quando, por 
entre incertezas e hesitações, sentes como inadiável o desejo 
de Lhe doar a vida. São as palavras que te repete quando no 
lugar onde estás, talvez no meio de dificuldades e incom-
preensões, te esforças por seguir diariamente a sua vontade. 
São as palavras que descobres quando, ao longo do itinerário 
da chamada, retornas ao primeiro amor. São as palavras que, 
como um refrão, acompanham quem diz sim a Deus com a 
vida como São José: na fidelidade de cada dia.

Esta fidelidade é o segredo da alegria. Como diz um 
hino litúrgico, na casa de Nazaré reinava «uma alegria cris-
talina». Era a alegria diária e transparente da simplicidade, 
a alegria que sente quem guarda o que conta: a proximidade 
fiel a Deus e ao próximo. Como seria belo se a mesma at-
mosfera simples e radiosa, sóbria e esperançosa, permeasse 
os nossos seminários, os nossos institutos religiosos, as nos-
sas residências paroquiais! É a alegria que vos desejo a vós, 
irmãos e irmãs que generosamente fizestes de Deus o son-
ho da vida, para O servir nos irmãos e irmãs que vos estão 
confiados, através duma fidelidade que em si mesma já é 
testemunho, numa época marcada por escolhas passageiras 
e emoções que desaparecem sem gerar a alegria. São José, 
guardião das vocações, vos acompanhe com coração de pai!

Roma, São João de Latrão, 19 de março de 2021, So-
lenidade de São José

 Francisco

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Conversão e Compaixão: propostas para a quaresma
Voz da Diocese (14/02/2021)

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

 Estamos celebrando o 6º Do-
mingo 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 sacerdotes a função de declarar impuro todo homem 
acometido pela lepra, colocando-o em isolamento fora do 
acampamento durante a doença. Na segunda opção de lei-
tura, 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 excluía os doentes, mas a 
bondade de Deus, manifestada na ação do profeta, os torna-
va 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 sentimento 
de compaixão nas nossas relações hu-
manas com os mais sofredores, con-
forme a liturgia deste domingo.

 A quaresma é o tempo para 
reforçarmos em nós a fé no Cristo Res-
suscitado, pois Ele venceu o pecado e a 
morte. Com Ele, também nós vencere-

mos e renovaremos os laços do amor, da amizade, da frater-
nidade, unindo nossos corações num só sentimento e num só 
desejo: alcançar a salvação.

 A Igreja no Brasil também vive neste tempo quares-
mal 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 
dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14). Ela pretende unir to-
das 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 esmo-
la ou caridade, superando as diferenças e exclusões sociais 
para caminhar na unidade.

 Portanto, vamos viver juntos este período, colocan-
do em prática as atitudes que a quaresma nos convida a ter, 
ou seja: maior intensidade e intimidade na oração com o 
Senhor; 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 

Quaresma: vencer as tentações
Voz da Diocese (21/02/21)

Saudamos nossos irmãos e irmãs leitores de A Voz da Diocese neste primeiro do-
mingo da quaresma.

 Quaresma é um tempo que nos prepara para a grande celebração do Mistério 
Pascal de Cristo: sua paixão, morte e ressurreição. E a liturgia deste final de semana nos 
mostra que Deus fez aliança com seu povo, como se vê na primeira leitura, oferecendo 
a proposta de um mundo novo a ser trilhado na justiça e no amor. Em Jesus se plenifica 
o projeto salvador de Deus para toda a humanidade e nós, pelo batismo somos inseridos 
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neste projeto com o compromisso de imitar sua ação de en-
trega e serviço em favor da vida plena, como diz a Carta de 
São Pedro, “em virtude da ressurreição de Cristo” pelo qual 
alcançamos a salvação e a vida em plenitude, ou seja, a vida 
eterna.

 Este tempo de quaresma, especial para nossa vida 
cristã, nos convida à conversão e a atitudes novas. Já na ab-
ertura de quarta-feira, com a imposição das cinzas, ouvimos 
o convite: “convertei-vos e crede no evangelho”. Conversão 
que significa voltar-se para, ou seja, voltar nosso olhar para 
Deus com amor filial, voltar nosso olhar a nós mesmos com 
sinceridade e na verdade do que somos e vivemos e, por fim, 
voltar-se para o outro com misericórdia e compaixão. 

 Caríssimos irmãos e irmãs: No Evangelho da quar-
ta-feira de cinzas fomos iluminados para as práticas de pie-
dade apresentadas por Jesus e as retomamos hoje para que 
nos ajudem a vencer os males e tentações que se abatem 
sobre nós, especialmente sobre nossos relacionamentos. São 
elas:

A Esmola ou Caridade: motiva-nos a olhar para nossos 
irmãos e irmãs, particularmente os mais necessitados e ser-
mos solidários em suas necessidades. Ajuda-nos a superar 
a tentação do fechamento e da indiferença.

A Oração: faz voltar nosso olhar e nosso coração para 
Deus, renovando nossa confiança em seu amor de Pai mi-
sericordioso; por ela aprofundamos nossa intimidade com 
Ele com a certeza de que sempre nos acompanha a sua pre-
sença. Ajuda-nos a vencer a tentação da autossuficiência.

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. Ajuda-nos a superar a ten-
tação do egoísmo e do prazer exacerbado, voltados a nós 
mesmos.

Neste tempo, a Igreja no Brasil nos propõe a Cam-
panha da Fraternidade refletindo aspectos de nossa vida 
comum, inseridos na sociedade hodierna. Traz como tema: 
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e como 
lema, “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma 
unidade” (Ef 2,14a). 

 O objetivo da Campanha deste ano é promover, at-
ravés do testemunho da unidade e do diálogo, a superação 
dos conflitos gerados pelas divisões e violências presentes 
em nossa realidade. Mesmo que às vezes pensamos que nada 
podemos fazer ou fazemos pouco, lembramos Santa Tereza 
de Calcutá que diz: “O que eu faço é uma gota no meio do 
oceano. Mas sem ela, o oceano será menor”.

 Portanto, que este tempo quaresmal e a Campanha 
da Fraternidade nos ajudem a percorrermos o caminho do 
Reino, vencendo as tentações e comprometidos com a vida 
para que o pouco que somos capazes de realizar nos leve 
a celebrar a Festa da Páscoa na certeza de vida plena para 
todos, em Cristo Ressuscitado.

 São José, nosso padroeiro 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

Transfigurar-se em Cristo
Voz da Diocese (28/02/2021)

Prezados irmãos e irmãs que nos 
acompanham na Voz da Diocese, nossa 
saudação e nossa estima, na alegria de 
nosso ano do Jubileu de Ouro: “Diocese 
de Erexim: 50 anos a serviço da fé e da 
vida”. “Caminha conosco, Senhor”!

 Estamos no 2º Domingo da 
quaresma, um tempo propício, impor-
tante em que nós aprofundamos a nos-
sa espiritualidade, o nosso encontro 
com Deus. É um tempo em que somos 
chamados a dialogar um pouco mais com Deus. Não que ao 
longo do ano não devamos fazer isso, pois sempre devemos 
viver na oração, no diálogo com Deus. A oração é um diálo-
go com Ele. A oração é elevar o coração e a mente a Deus. 
Falar com Deus, ouvir Deus. Mas se devemos fazer isso ao 
longo do ano, mais ainda neste tempo da quaresma que é 
o tempo em que a Igreja nos chama a atenção para coisas 
mais importantes e que nos alimentam e nos preparam para 

celebrar a centralidade de nossa fé – a 
paixão, morte e ressurreição do Senhor. 
E por que não lembrar ainda a realidade 
dolorosa da pandemia que nos assusta, 
nos causa medo e insegurança? É preci-
so rezar e confiar em Deus. 

 A liturgia deste domingo tem 
como centro de reflexão o Evangelho 
de Marcos que apresenta a passagem 
da Transfiguração de Jesus. “Jesus to-
mou consigo Pedro, Tiago e João, e os 

levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. 
E transfigurou-se diante deles”. Jesus é a perfeita revelação 
de Deus, reforçada na voz que vem da nuvem: “Este é o 
meu Filho amado. Escutai o que ele diz! ” Compreendemos 
que o caminho da quaresma para a Páscoa é um caminho de 
transfiguração; é um caminho de mudança, um caminho de 
transformação.
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 Mas como isso acontece de modo mais profundo? 
A primeira leitura nos responde apresentando como Abraão 
viveu seu relacionamento com Deus. Foi colocado à pro-
va, mas manteve-se fiel, não colocou limites ou barreiras 
na relação com Deus, a ponto de quase sacrificar seu filho 
Isaac, se não fosse a interferência de Deus, para demonstrar 
sua fidelidade à vontade de Deus. Abraão é o homem da fé e 
por causa de sua fidelidade a isso, Deus faz uma aliança pro-
metendo-lhe uma grande descendência. “Juro por mim mes-
mo – oráculo do Senhor -, uma vez que agiste deste modo e 
não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei 
tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e 
como as areias da praia do mar”. Pela obediência de Abraão, 
todas as nações da terra foram abençoadas.

 Aprendemos a renovar a fé em Deus, o espírito do 
Batismo com o qual Deus nos cumulou com sua graça e 
ao qual somos chamados a viver a fidelidade de aliança, de 
reconhecermos Deus como pai e nos reconhecermos como 
filhos, amando e deixando-nos amar por Ele.

A 2ª leitura da Carta de São Paulo aos Romanos reno-
va e fortalece nossa confiança neste amor de Deus, quando 
nos diz: “Se Deus é por nós, quem será contra nós? ” Ani-
ma-nos a viver o seguimento a Cristo sem medo, sendo seus 
imitadores, como ele o é de Cristo.

 Com o seguimento nos deixamos transformar, como 
os discípulos no Monte Tabor, querendo permanecer com 
Ele: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: 
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. A reve-

lação de Jesus causa alegria que transforma aqueles que o 
seguem.

 Caríssimos: Se o contemplamos na cruz o rosto des-
figurado de Jesus, o Evangelho deste domingo nos mostra 
que é um rosto que se transfigura na glória, na ressurreição. 
Se tivermos medo do rosto desfigurado na cruz, a visão que 
a transfiguração nos proporciona nos anima; encoraja-nos, e 
mesmo que tenhamos que passar pela desfiguração da cruz 
por sermos fiéis a Cristo, saberemos que o prêmio para isso é 
a certeza da transfiguração. Se vivemos a fé e o seguimento a 
Cristo sendo fiéis a Ele, caminhamos para a cruz sem medo. 
Ela será a porta para a ressurreição como foi para Cristo.

 Se a vida cristã nos coloca diante de situações que 
causam medo, contemplar o Cristo transfigurado nos dá a 
coragem e a alegria de que não vivemos em vão o seguim-
ento. Para que isso se realize em nós cada dia é preciso ter a 
consciência que o seguimento a Cristo tem como motivação 
primeira o desejo de amar e de ser amado.

 Não fiquemos acomodados, mas que este tempo de 
quaresma renove em nós o compromisso de fidelidade a 
Deus como fez Abraão, que perseveremos no seguimento a 
Cristo, e fortaleça em nós o desejo de transformarmos a re-
alidade que nos cerca, a iniciar por uma transformação pes-
soal, pois Deus está sempre ao nosso lado e em nosso favor. 
Em Cristo, deixemo-nos transfigurar pelo seu amor para o 
espírito de vida nova na Páscoa da Ressurreição. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

A Lei de Deus e o Caminho para a Páscoa
A Voz da Diocese (07/03/2021)

Saudamos a todos que acompanham 
o programa Voz da Diocese nesta camin-
hada do tempo quaresmal e no espírito de 
nosso jubileu diocesano.

Caros irmãos e irmãs, estamos 
celebrando o 3º Domingo da Quaresma 
neste caminho de preparação para a Pás-
coa. Já vimos que Jesus depois de ser 
batizado foi para o deserto, onde passou 40 dias e ali foi 
tentado por satanás. Celebramos sua transfiguração e hoje 
queremos olhar para outra realidade da vida de Jesus, mas 
dentro do mesmo caminhar, ou seja, se Ele foi ao deserto e 
com a força do Espírito, venceu as tentações e depois mos-
trou aos seus discípulos o fim, a sua glória na transfiguração, 
hoje ele volta o olhar à realidade que o cerca no Templo de 
Jerusalém e nos convida a preparar o coração como Templo 
do Senhor, morada de Deus. 

A primeira leitura lembra o Decálogo, a Lei de Moisés 
que conhecemos como os 10 Mandamentos e com clareza 
nos alerta para aquilo que causa escravidão, nos distancia 
de Deus e também dos irmãos e irmãs. Catequeticamente 

podemos nos perguntar: Quem é que se 
lembra de quais são os 10 Mandamentos 
da Lei de Deus? Somos cristãos e de-
veríamos saber, pois eles são para serem 
vivenciados. 

Os Mandamentos são orientações 
para nossa vida, não são proibições, 
como às vezes interpretamos. Que bom 

que eles nos colocam limites para garantir o que de melhor 
nós podemos fazer. Quando os entendemos não como uma 
proibição, mas como uma segurança naquilo que devemos 
viver, os valorizamos um pouco mais. Eles nos colocam di-
ante do perigo de algumas coisas que não fazem parte do 
projeto de Deus. Colocam-nos na relação com Deus e com 
os irmãos. Eles são para isso, para termos um olhar voltado 
para Deus – “Amar a Deus sobre todas as coisas; guardar o 
domingo como Dia do Senhor; não usar o nome de Deus em 
vão.” A leitura começa dizendo: “Eu sou o seu Deus que te 
tirou do Egito”. Assim os Mandamentos servem para garan-
tir a nossa liberdade, como o foram para o povo hebreu, e 
não para nos oprimir. Não vêm impedir o que é importante 
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para nós, mas garantir nossa liberdade diante de Deus e di-
ante dos outros. Estes “dez não” que ouvimos nos Manda-
mentos são para garantir todos os “sim” que podemos dar, 
em número bem maior, com a liberdade de nossa vida.

Perguntamo-nos então: se não amo a Deus, que sen-
tido tem a minha vida cristã? Se não respeito Deus como o 
Senhor da vida, o que estou fazendo aqui? 

Na segunda leitura São Paulo anuncia Cristo crucifi-
cado, “escândalo para os judeus, mas salvação para os que 
Nele creem”. Um convite para contemplar Cristo crucifica-
do pela nossa salvação. Contemplar a cruz não como sofri-
mento, mas como graça e amor.

O Evangelho ajuda retomar o caminho quaresmal e 
vencer a tentação de negarmos a Lei de Deus por uma práti-
ca distante de seu projeto, vencendo também a tentação de 
não perceber o valor da cruz. 

Mais ainda, Jesus mostra que somos importantes e que 
Deus habita em nós. O texto narra que quando Jesus chega ao 
Templo e vê o comércio, vê que aquele espaço está longe de 
ser um ambiente de Deus, pois está tomado pela enganação, 
pelas falsidades, pela exploração, pela falta de amor, que 

são situações contrárias à proposta de Deus, faz um chicote 
para expulsar a todos. Jesus é radical, é firme para ressal-
tar a falta de respeito com o lugar de Deus. Isto ajuda-nos a 
compreender que a quaresma não deve ser uma preocupação 
externa, superficial de nossa vida, mas é algo profundamente 
interior, porque o Templo de Deus é o nosso coração. 

Se as tentações passam pela nossa cabeça e se somos 
chamados a contemplar o Cristo glorioso na Transfiguração, 
é preciso trabalharmos o nosso interior. Só com Deus é pos-
sível contemplar a visão futura, a visão da glória, da ressur-
reição. Mas isto exige tirar do coração às falsidades; tirar 
do coração a exploração; tirar do coração a falta de amor a 
Deus; tirar do coração a falta de amor para com o próximo 
que nos impede uma vivência fraterna. Só assim, nos torna-
mos templos de Deus, capazes de alcançar a vida eterna.

Desta forma, acolhendo a Palavra de Deus com a dis-
posição de sincera conversão, vivendo os seus Mandamen-
tos, nesta jornada para a Páscoa, com o salmista, digamos: 
“Senhor, tu tens palavras de vida eterna”!  Amém!  

Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim 

Resgatados pela graça e bondade de Deus! 
Voz da Diocese  (14/03/2021)

Nossa saudação aos que nos 
acompanha em Voz da Diocese, supli-
cando sobre todos a intercessão de 
São José, neste ano a ele dedicado e na 
proximidade de sua solenidade em 19 
de março, bem como no espírito do ju-
bileu da misericórdia celebrado neste 
dia 13 em nossa diocese.

Prezados irmãos e irmãs, esta-
mos em meio há tempos difíceis, assolados pela pandemia 
do coronavirus. Vidas e vidas se vão diante de nós e parece 
que mesmo assim, muitos não se dão conta da gravidade 
da situação. A vida é dom de Deus e precisa ser defendida, 
cuidada, preservada por todos. É responsabilidade de todos 
e de cada um cuidar da sua vida e da vida do outro; não po-
demos ser indiferentes. Por isso, gostaria, neste tempo pre-
cioso da quaresma, de chamar a atenção para a conversão de 
nosso coração e o valor que temos aos olhos de Deus. Cristo 
deu sua vida por nós, “para que tenhamos vida e vida em 
abundância” (Jo 10,10). Fomos resgatados pela graça e pela 
bondade de Deus.

Mas queremos também nos orientar pela mensagem 
da Palavra de Deus neste quarto domingo da quaresma que 
nos mostra que em meio às dificuldades e apesar de nos-
sas infidelidades, Deus usa sempre de misericórdia para 
conosco. Ao reconhecermos isto, nos alegramos e retoma-
mos o caminho que estamos fazendo para a Páscoa com 
a disposição de construir uma nova sociedade baseada no 

diálogo, na harmonia e no amor, res-
peitando as diferenças e construindo 
relações sadias entre nós. 

A primeira leitura apresenta as 
infidelidades do povo de Israel que es-
colhe uma estrada marcada pelo egoís-
mo e autossuficiência cuja consequên-
cia é uma vida de dor e de sofrimento 
na escravidão na Babilônia. No entan-

to, o seu retorno para Jerusalém é fruto da providência de 
Deus para a reconstrução do Templo. Deus, olhando com 
amor para seu povo, desperta-o para um novo recomeço. 

A Carta de São Paulo aos Efésios aprofunda esta 
temática lembrando que fomos salvos pela graça de Deus 
que em seu grande amor pelo mundo nos ressuscita com 
Cristo e é por meio dele que nos vem à salvação. “É pela 
graça que sois salvos, mediante a fé”. E continua: “E isso 
não vem de vós; mas é dom de Deus”! Alegra o coração ao 
olhar para a felicidade que pode ser alcançada no final de 
nossa jornada terrena.

O Evangelho, recordando a passagem da serpente er-
guida no deserto por Moisés para curar o seu povo, pré-anun-
cia a morte de Cristo na cruz, manifestando o desejo de Deus 
em salvar o seu povo. “Deus amou tanto o mundo que deu 
o seu Filho Jesus para que o mundo fosse salvo por Ele”. 
Aprendemos com Jesus a lição do amor que na entrega total 
de si nos oferece a salvação e a vida em plenitude.
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Assim, neste caminho para a Páscoa, somos chamados 
a ter os olhos fixos em Jesus a fim de que, contemplando o 
mistério de nossa salvação na cruz, antecipemos a alegria na 
visão de sua ressurreição, não esquecendo os grandes feitos 
do Senhor, e a consciência de que fomos resgatados pela sua 
graça. Portanto, nos compromete a amar sem medida como 
resposta ao amor gratuito oferecido por Deus a cada um de 
nós.

Que São José nos ensine a caminhar na fidelidade a 
Deus e nos encoraje em busca da unidade, na superação 
de todas as diferenças e de todos os males que nos cercam, 
particularmente no trabalho em favor da vida e no combate 
a esta pandemia do coronavirus. São José, rogai por nós! 
Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

FAMÍLIA “AMORIS LAETITIA”
Voz da Diocese (21.03.2021)

Prezados irmãos e 
irmãs de A Voz da Diocese, 
nossa saudação e nosso 
abraço fraterno. Estamos 
celebrando o 5º. domingo 
da quaresma e a Páscoa já 
se aproxima.

A liturgia deste do-
mingo manifesta a grande 
preocupação de Deus em 

indicar-nos o verdadeiro caminho da salvação e da vida. Esse 
caminho deve ser construído pelo acolhimento da proposta 
de Deus em transformar o coração humano pela sua ação 
generosa. Deus quer firmar uma nova aliança que consiste 
em seguir fielmente seus ensinamentos. A liturgia também 
nos mostra que Jesus é o sumo-sacerdote da nova aliança fir-
mada na sua entrega total por obediência ao Pai. Motiva-nos 
a aprender com Ele o caminho do amor, da obediência, da 
doação total de si mesmo a Deus e aos irmãos. A recompensa 
desta entrega é garantia da ressurreição e da vida eterna. Por 
isso, firmemos com Deus esta aliança de amor, desapegan-
do-nos de nós mesmos para seguir os passos de seu Filho 
Jesus, confiante de que, passando com Ele pela cruz, alca-
ncemos também com Ele, a graça da ressurreição.

Caros irmãos e irmãs. Também trazemos presente hoje 
que neste dia 19 de março, a Igreja comemorou 5 anos des-
de a publicação da Exortação Apostólica “Amoris Laeti-
tia” sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Iniciamos 
com o Papa Francisco e a seu pedido, o Ano “Família Amo-
ris Laetitia”, que será encerrado no X Encontro Mundial das 
Famílias em Roma com o Santo Padre no dia 26 de junho 
de 2022.

Sigamos o pensamento do Papa Francisco:
A experiência da pandemia destacou o papel central 

da família como Igreja doméstica e também a importância 
dos laços entre as famílias, que fazem da Igreja uma "família 
de famílias" (AL 87). Por meio das iniciativas espirituais, 
pastorais e culturais planejadas para este Ano “Família Am-
oris Laetitia” o Papa Francisco pretende dirigir-se a todas as 
comunidades do mundo, convidando cada pessoa a ser uma 
testemunha do amor familiar.

Tem como objetivos difundir a mensagem cristã so-
bre a família à luz dos desafios do nosso tempo; aprofund-
ar o texto da exortação apostólica e do magistério do Papa 
Francisco; convidar toda a Igreja: as dioceses e as paróquias, 
juntamente com os movimentos, associações e famílias, a se 
dedicarem com vigor à pastoral da família e outras iniciati-
vas em favor da família.

À imitação da Sagrada Família, somos chamados a 
redescobrir o valor educativo do núcleo familiar: ele deve 
fundar-se no amor que sempre regenera as relações e abre 
horizontes de esperança. A comunhão sincera pode ser ex-
perimentada na família quando é uma casa de oração, quan-
do os afetos são sérios, profundos e puros, quando o perdão 
prevalece sobre a discórdia, quando a dureza diária da vida é 
suavizada pela ternura mútua e pela serena adesão à vontade 
de Deus. Deste modo, a família abre-se à alegria que Deus 
concede a todos os que sabem doar alegremente. Encontra a 
energia espiritual para se abrir ao mundo exterior, aos out-
ros, ao serviço dos irmãos. A família evangeliza através do 
exemplo de vida. 

Diz ainda o Papa: “É verdade, em todas as famílias 
há problemas, e por vezes até discussões. “Padre, discuti...” 
— “somos humanos, somos fracos e às vezes, todos nós dis-
cutimos em família. Digo-vos uma coisa: se discutirmos em 
família, não terminemos o dia sem fazer as pazes. Na família 
há três palavras, três palavras a conservar para sempre: ‘com 
licença’, ‘obrigado’, ‘desculpa’. Se numa família, no am-
biente familiar, existem estas três palavras, a família estará 
bem”.

“Este Ano da Família ‘Amoris Laetitia’ quer ser um 
ano especial para crescer no amor familiar. Convido a um 
renovado e criativo impulso pastoral para colocar a família 
no centro das atenções da Igreja e da sociedade”.

Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em partic-
ular a São José, esposo e pai solícito, este caminho com as 
famílias do mundo inteiro. Que Maria interceda por todos 
nós para vivermos comprometidos no seguimento de seu 
Filho Jesus. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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O povo não pode pagar com a própria vida!
(Manifestação de entidades nacionais entregue ao Fórum Nacional dos Governadores

diante do agravamento da pandemia e de suas consequências
publicado dia 10 de março e entregue no dia 15 seguinte)

Nós, entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo 
Brasil, sob o peso da dor e com sentido de máxima urgên-
cia, voltamos a nos dirigir à sociedade brasileira, diante do 
agravamento da pandemia e das suas consequências. Nossa 
primeira palavra é de solidariedade às famílias que perderam 
seus entes queridos.

Não há tempo a perder, negacionismo mata. O vírus 
circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando 
diferentes grupos etários, castigando os mais vulneráveis. 
Doentes morrem agonizando por falta de recursos hospita-
lares. O Sistema Único de Saúde –SUS continua salvando 
vidas. No entanto, os profissionais da saúde, após um ano 
na linha de frente, estão à beira da exaustão. A eles, nosso 
reconhecimento.

É hora de estancar a escalada da morte! A população 
brasileira necessita de vacina agora. O vírus não será dis-
sipado com obscurantismos, discursos raivosos ou frases 
ofensivas. Basta de insensatez e irresponsabilidade. Além de 
vacina já e para todos, o Brasil precisa urgentemente que 
o Ministério da Saúde cumpra o seu papel, sendo indutor 
eficaz das políticas de saúde em nível nacional, garantin-
do acesso rápido aos medicamentos e testes validados pela 
ciência, a rastreabilidade permanente do vírus e um mínimo 
de serenidade ao povo.

A ineficiência do Governo Federal, primeiro re-
sponsável pela tragédia que vivemos, é notória. Governa-
dores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices 
no desprezo pela vida. Assim, apoiamos seus esforços para 
garantir o cumprimento do rol de medidas sanitárias de 
proteção, paralelamente à imunização rápida e consistente 
da população. Que governadores e prefeitos ajam com olhos 
não só voltados para os seus estados e municípios, mas para 
o país, através de um grande pacto. Somos um só Brasil. 

Ao Congresso Nacional, instamos que dê máxima 
prioridade a matérias relacionadas ao enfrentamento da 
COVID-19, uma vez que preservar vidas é o que há de mais 
urgente. Nesse sentido, o auxílio emergencial digno, e pelo 
tempo que for necessário, será imprescindível para salvar 
vidas e dinamizar a economia. 

Ao Poder Judiciário, sob a liderança do Supremo Tri-
bunal Federal, pedimos que zele pelos direitos da cidadania 

e pela harmonia entre os entes federativos. Que a imprensa 
atue livre e vigorosamente, de forma ética, cumprindo sua 
missão de transmitir informações confiáveis e com base 
científica, sobre o que se passa. Enfim, que a voz das institu-
ições soe muito firme na defesa do povo brasileiro!

Fazemos ainda um apelo particular à juventude. O 
vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, 
valendo-se deles como vetores de transmissão. Que a juven-
tude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na def-
esa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que 
agencia a morte. 

Sabemos que a travessia é desafiadora, a oportunidade 
de reconstrução da sociedade brasileira é única e a esperança 
é a luz que nos guiará rumo a um novo tempo. 

Quarta-feira, 10 de março de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns - Comissão 
Arns

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira 
de Ciências – ABC

Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI

Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência – SBPC

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)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Carta Pastoral da Comissão Episcopal Pastoral
para o enfrentamento do Tráfico Humano

Brasília, 11 de março de 2021.
CEEPETH –Nº. 065/21
CARTAPASTORAL
 “...não afastem o olhar à vista 

dos sofrimentos de seus irmãos e irmãs 
em humanidade, privados de liberdade 
e dignidade, mas tenham a coragem de 
tocar a carne sofredora de Cristo.” Papa 
Francisco

A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o En-
frentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB e demais entidades que compõe 
o Fórum Ampliado1, diante da realidade do Tráfico Huma-
no, agravado pela pandemia, posiciona-se e interpela a so-
ciedade sobre os seguintes elementos: 

1. O tráfico humano é uma realidade que atinge prior-
itariamente as pessoas mais vulneráveis da sociedade: mul-
heres, juventudes, trabalhadores/as, idosos/as, pessoas com 
deficiências, ou seja, os mais desprovidos economicamente, 
especialmente às crianças e adolescentes, que segundo le-
vantamento da Organização das Nações Unidas-ONU repre-
senta 30% de todos os indivíduos traficados. 

2. A pandemia do COVID-19 está colocando o Brasil 
e o restante do mundo sob enorme atenção e preocupação. 
Exacerbou e trouxe à tona as escandalosas desigualdades 
econômicas e sociais sistêmicas que estão entre as principais 
causas do tráfico humano: o desemprego, a pobreza, a fome, 
o corte de gastos das políticas públicas, dentre elas, as de 
enfrentamento as formas de tráfico de pessoas. 

3. Neste contexto de isolamento social, os aliciadores/
as criaram novos modelos de negócios ao ‘novo normal’, 
especialmente por meio das modernas tecnologias de comu-
nicação. Um exemplo é o aliciamento dos cidadãos vene-
zuelanos que moram no Brasil e aqueles que ainda estão na 
Venezuela por meio de anúncios on-line e plataformas de 
mídias sociais para trabalhos em cidades populosas, ficando 
altamente vulneráveis ao tráfico para fins de exploração sex-
ual e trabalho escravo. 

4. As fronteiras fechadas por conta da pandemia têm 
acirrado conflitos entre polícia e imigrantes. É preocupante 
ainda a situação dos imigrantes que recentemente estavam 
acampados na fronteira do Acre com o Peru. É evidente, pois 
a importância de continuar tratando com respeito os imi-
grantes que chegam ao Brasil, e dar-lhes condições dignas 
de acolhida, assistência e inserção. 

5. O mesmo princípio vale para os brasileiros/as em 
situação de migração interna em busca de trabalho e mel-
hores condições de vida. As recentes ocorrências flagra-
das de escravidão de norte a sul do país, abrangem setores 
econômicos diversificados: pecuária, lavouras (especial-

mente café e cebola), carvoaria, miner-
ação, confecção, construção civil e out-
ros serviços diversos. 

 6. Diante dessa realidade do tráf-
ico humano, queremos solicitar que as 
autoridades brasileiras do campo políti-
co e eclesial se comprometam a:1Cári-
tasBrasileira; Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz; Comissão Episcopal Pas-
toral para a Juventude; Instituto de Mi-

grações e Direitos Humanos; Pastoral da Mulher Marginal-
izada, Pastoral Carcerária e Serviço Pastoral dos Migrantes.

• Criar mecanismos para o trabalho articulado das or-
ganizações governamentais e da sociedade civil para for-
talecer e/ou aprimorar os instrumentos legais adequados às 
diretrizes internacionais e capazes de dotar os agentes públi-
cos de ferramentas, adaptando respostas para impedir que 
traficantes de pessoas e aliciadores ajam impunemente du-
rante a pandemia. 

• Que as diferentes instancias eclesiais assumam com 
prioridade o enfrentamento a estes crimes contra a vida 
humana: realizando formação com as lideranças, subsidi-
ando-as com materiais apropriados de formação, especial-
mente o guia “Orientações Pastorais Sobre o Tráfico de Pes-
soas, das Edições CNBB”. 

• E para reduzir as desigualdades sociais que lançam 
as pessoas na roda viva do tráfico de pessoas, interpelamos a 
todos/as: igreja e sociedade para um empenho coletivo pela 
vacina já para todos/as, Auxilio Emergencial até o fim da 
pandemia e um posicionamento claro e firme de denúncia às 
praticas genocidas do atual governo. Que Jesus Cristo, aquele 
que habitou o coração de Santa Josefina Bakhita, escravizada 
que testemunhou a esperança, nos anime e nos fortaleça para 
um esforço comum de coragem, paciência e perseverança na 
luta contra todas as formas modernas de escravidão.

Evaristo Pascoal Spengler - Bispo de Marajó/PA, 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o 
Enfrentamento ao Tráfico Humano 

Dom Adilson Pedro Busin - Bispo Auxiliar de Porto 
Alegre/RS

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira - Bispo de Ita-
coatiara/AM

Dom José Luiz Ferreira Sales - Bispo de Pesqueira/PE
(Integram o Fórum Ampliado de Combate ao Tráfico de Pes-

soas ligado à Comissão da CNBB a Cáritas Brasileira, a Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz, a Comissão Episcopal Pastoral para a 
Juventude da CNBB, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, 
a Pastoral da Mulher Marginalizada, a Pastoral Carcerária e o 
Serviço Pastoral dos Migrantes.)
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NOTA DOS BISPOS DO PARANÁ SOBRE A SITUAÇÃO
ATUAL DA PANDEMIA DA COVID-19

“No mundo tereis tribulações, mas tende coragem: eu venci o mundo” (Jo 16,33)
Nós, bispos do Paraná, estivemos reunidos 

em assembleia virtual nos dias 15 e 16 de março 
para refletir e discutir sobre a caminhada pasto-
ral da Igreja e os desafios do nosso povo. Vive-
mos um período longo de grandes tribulações, 
provocado pela pandemia da Covid-19, com 
consequências sociais, econômicas, espirituais 
e psicológicas. Diante desse contexto desolador, 
nós queremos dirigir nossa mensagem de esper-
ança, coragem e proximidade a todas as pessoas 
de boa vontade em nosso estado.

Dirigimo-nos, primeiramente, ao senhor governador 
do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e aos seus 
secretários, convidando-os a usar todos os expedientes pos-
síveis para conter o avanço da pandemia, ainda que isso ex-
ija medidas mais rigorosas. Asseguramos-lhes que contarão 
com todo nosso apoio. Quando está em jogo a vida nenhum 
outro temor pode limitar o cuidado e toda ação efetiva deve 
ser acionada. Temos consciência de que esta é uma tarefa 
muito difícil, pois além de cuidar da saúde, é preciso sal-
vaguardar a economia, a educação, a segurança e o bem-estar 
de todo povo. Exortamos que, neste momento, o bem comum 
e integral de todos seja o objetivo principal de vossa gestão 
governamental. Recordamos a nobreza da vossa missão com 
as palavras do Papa Francisco: “A grandeza política mos-
tra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base 
em grandes princípios e pensando no bem comum a longo 
prazo” (Laudato Sí, 178).

Manifestamos nosso total apoio ao “Pacto pela Vida e 
pelo Brasil”, assumido pela Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) e entidades da sociedade civil. Uni-
mos nossa voz a tantas vozes lúcidas da sociedade para ex-
igir do Governo Federal uma postura firme, articulada com 
os Governos Estaduais e Municipais, para proteger a vida. 
Nesse momento grave da nossa história, é preciso cooper-
ação, união e diálogo para buscar a solução, assumindo, se-
riamente, o que nos indica a Ciência. É nosso direito exigir 
celeridade na compra das vacinas e que elas sejam acessíveis 
para todos, pois este é, hoje, o único remédio eficaz contra o 
vírus.

Em segundo lugar, expressamos nossa gratidão e in-
centivo aos profissionais de saúde, especialmente, àqueles 
que, há mais de um ano, trabalham na linha de frente do com-
bate à pandemia. Vocês têm sido como um escudo a com-
bater esse vírus, com valentia, resiliência e heroísmo. Nesse 
momento, como nunca, a profissão de vocês é uma missão 
nobre. Sabemos que muitos perderam a vida e outros estão 
exaustos nessa batalha que parece não ter fim. Pedimos, no 
entanto, que não percam a coragem e a esperança de dias 
melhores. Vocês são prioridade em nossas orações!

Nossa gratidão se estende também a tantos 
profissionais que prestam serviços essenciais à 
população, como: os atendentes dos supermerca-
dos, das farmácias, das padarias, os motoboys, os 
(as) motoristas, os agentes de segurança, os que 
trabalham na limpeza dos hospitais e das vias 
públicas. Pelo risco que correm, diariamente, 
exercendo essas funções que não tem a opção de 
parar, o trabalho de vocês se torna ainda mais 
nobre e digno. Contem com nossas orações.

Por fim, dirigimo-nos a todo o povo de Deus, pedindo 
que permaneçam firmes na fé, na confiança e na esperança 
de que essa tribulação vai passar. Pedimos, encarecidamente, 
que sigam à risca todas as recomendações das autoridades 
sanitárias. Exortamos, especialmente, aos jovens a assum-
irem o compromisso do cuidado com a própria vida e a de 
seus familiares, sabemos que essas exigências são um sac-
rifício para vocês, mas sejam corajosos e as assumam por 
amor a Deus e ao próximo. Precisamos que cada um faça a 
sua parte para impedir que o vírus se espalhe. Lembremos 
que cuidar da vida é um princípio da nossa fé cristã.

Como povo de Deus, nesse tempo quaresmal, intensi-
fiquem as orações por todos que se encontram nos leitos dos 
hospitais, pelos profissionais da saúde, pelos governantes e 
também pelo descanso eterno de tantas pessoas que tiveram 
a vida ceifada nessa pandemia. Agradecemos ao serviço in-
cansável dos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas em 
se fazer próximos ao povo, assistindo-os no âmbito espiritu-
al e também no material, em muitos casos. É tempo de nos 
darmos as mãos, como membros da mesma família humana, 
a fim de vencermos essa exaustiva batalha contra o vírus e 
podermos retomar nossas vidas.

É Jesus quem nos pede coragem diante dos momentos 
de tribulação. Olhemos para sua cruz e, com esperança, vis-
lumbremos os sinais de ressurreição. Que Nossa Senhora do 
Rosário do Rocio, rainha e padroeira do estado do Paraná, 
nos proteja, nos console e nos encoraje nesse momento de 
tribulação.

Curitiba, 17 de março de 2021
Dom Geremias Steinmetz - Arcebispo de Londrina e 

Presidente do Regional Sul 2
Dom José Antonio Peruzzo - Arcebispo de Curitiba e 

Vice-presidente do Regional Sul 2
Dom Amilton Manoel da Silva - Bispo de Guarapuava e 

Secretário do Regional Sul 2
Padre Valdecir Badzinski - Secretário executivo da 

CNBB Regional Sul 2
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Orientações e Sugestões da Comissão Episcopal para a Liturgia 
da CNBB para a Semana Santa 2021 em tempos de Pandemia

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

Estamos nos aproximando do Tríduo 
Pascal, coração do Ano Litúrgico, no qual 
celebramos os mistérios centrais da nossa 
fé cristã: a paixão-morte, a sepultura e a 
ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para retomar Santo Agostinho: “O tríduo do 
Crucificado, do Sepultado e do Ressuscit-
ado”. Dois grandes momentos precedem o 
Tríduo: o Domingo de Ramos da Paixão do 
Senhor e a Missa do Crisma. Novamente esta Semana Maior, a Se-
mana Santa, será celebrada no contexto da pandemia da COVID 
– 19, que desde o ano passado nos obrigou a elaborar e adotar 
normas e práticas de segurança sanitárias que buscassem garantir 
a defesa e a conservação da vida de nossos fiéis, pelo cuidado com 
a não disseminação do vírus em nossas celebrações litúrgicas. Es-
sas exigências sanitárias interferem de maneira extraordinária no 
modo de bem celebrarmos esses sagrados dias.

Nossa Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, re-
unida virtualmente no último dia 10 de março, considerou im-
portante oferecer aos irmãos Bispos, primeiros responsáveis pela 
vida litúrgica de suas Igrejas Particulares, algumas orientações 
e sugestões para a vivência e celebração da Semana Santa deste 
ano, levando sempre em consideração o que já foi apresentado an-
teriormente pela nossa própria Comissão, em 21 de maio de 2020 
(https://www.cnbb.org.br/cnbb-envia-aos-bispos-do-brasil-orien-
tacoes-liturgicopastorais- para-retorno-as-atividades/) e pela Con-
gregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, em 
Nota publicada no dia 17 de fevereiro passado 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/
documents/rc_con_ccdds_do c_20210217_settimanasanta-2021_
it.html).

Assim, apresentamos as sugestões que se seguem: a) Pro-
cissões: previstas sempre em nossas programações da Semana 
Santa, devem, contudo, ser evitadas, visando a não aglomeração 
de fiéis e, consequentemente, não possibilitando possíveis riscos 
à saúde pública;

b) Domingo de Ramos: seja utilizada a segunda forma pre-
vista pelo Missal Romano, dentro das igrejas, respeitando-se as 
orientações sanitárias e o percentual de capacidade do número de 
participantes. Os fiéis sejam previamente exortados a trazer seus 
próprios ramos de casa, uma vez que não devem ser distribuídos 
nas igrejas, evitando-se a entrega ou a troca destes. Pode também 
ser utilizada a terceira forma prevista no Missal Romano. Lem-
bramos que, em ambas as formas a serem escolhidas, a leitura da 
Paixão do Senhor é prevista em todas as celebrações paroquias 
deste dia.

c) Missa do Crisma: seja celebrada, a juízo do bispo di-
ocesano, na medida do possível, com uma representação de “pa-
stores, ministros e fiéis”, na quinta-feirasanta pela manhã ou em 
outro dia, preferencialmente ainda dentro do Tempo Pascal.

d) Missa da Ceia do Senhor: seja omitido o Rito do La-

va-pés. Esse rito, quando realizado, requer 
a presença física de pessoas, homens e mul-
heres. Por isso, não deve ser substituído por 
nenhuma outra iniciativa, ideia ou represen-
tação que possa ferir o valor simbólico-sacra-
mental deste gesto ritual. No final desta cel-
ebração, após a oração depois da comunhão, 
omita-se também a Transladação do Santíssi-
mo Sacramento, que deve ser conservado no 

tabernáculo como de costume. Julgando-se oportuno, pode-se seguir 
um breve momento de oração em Vigília Eucarística individual, sem 
solenidades. “Não se pode fazer a exposição com o ostensório” (Pas-
chalis Sollemnitatis, n. 55). O momento de adoração seja breve para 
se evitar a permanência dos fiéis dentro das igrejas por muito tempo.

e) Sexta-feira Santa: conforme orientação do Missal 
Romano (Sexta-feira da Paixão do Senhor, n. 12) o bispo pode 
autorizar ou determinar uma intenção particular. Repropomos 
a oração a ser novamente inserida na Oração Universal, como 
número X, antes de se rezar “Por todos os que sofrem provações”, 
conforme a seguir:

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, provo-
cadas pela pandemia do novo Coronavírus; fortalecidos os que 
heroicamente têm cuidado dos enfermos; e inspirados os que se 
dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. 

Reza-se em silêncio. Depois o sacerdote diz:
Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e 

consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece 
sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa mi-
sericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

Para a Adoração da Santa Cruz, seja utilizada a genu-
flexão simples ou outro gesto apropriado, evitando a utilização 
do beijo ou qualquer outro contato físico: “o sacerdote toma a 
cruz e, de pé diante do altar, convida o povo em breves palavras 
a adorá-la em silêncio, mantendo-a erguida por um momento” 
(Missal Romano, Sexta-feira da Paixão do Senhor, n. 19).

f) Sábado Santo: dia de recolhimento. “Durante o Sábado 
Santo, a Igreja permanece junto do Sepulcro do Senhor, meditan-
do a sua paixão e morte, a sua descida à mansão dos mortos 
(1Pd 3,19), esperando na oração e no jejum a sua ressurreição” 
(Paschalis Sollemnitatis, n. 73). Ajudarão a bem viver esse dia: a 
oração do Ofício Divino, uma Celebração da Palavra em família 
(conforme subsídio “Igreja em Oração” – Abril 2021, pág 44) ou 
outra oração da piedade popular como, por exemplo, a meditação 
das Sete Dores de Nossa Senhora ou a Via-sacra.

g) Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – 
Vigília Pascal: a Solene Vigília Pascal seja celebrada conforme 
sua estrutura própria. Pode-se, porém, seguir algumas indicações 
particulares. 1) Celebração da Luz (primeira parte): pode-se, no 
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local da celebração, acender o Círio Pascal (Missal 
Romano, Vigília Pascal, n. 13) e, imediatamente, 
as velas das pessoas que puderem participar pres-
encialmente; em seguida, faz-se a Proclamação 
da Páscoa ou Exultet. 2) Liturgia da Palavra (se-
gunda parte): sugerimos a proclamação do número 
reduzido dos textos bíblicos para se evitar o pro-
longamento da celebração, ou seja: “Leiam-se pelo 
menos três leituras do Antigo Testamento ou, em 
casos especiais, ao menos duas. A leitura do Êxodo, 
cap. 14, nunca pode ser omitida” (Missal Romano, 
Vigília Pascal, n. 21). Do Novo Testamento, leiam-se a Epístola e 
o Evangelho. 3) Liturgia Batismal (terceira parte): se não houver 
Batismo nem bênção de água batismal realiza-se apenas a Ren-
ovação das Promessas do Batismo. 4) Liturgia Eucarística (quarta 
parte): observe-se apenas a necessidade de se dar a comunhão na 
mão, sem realizar a saudação da paz.

h) Subsídio para a oração nos lar-
es: como enfaticamente sugerido pela Nota 
do dia 17 de fevereiro, acima citada, con-
vidamos aos fiéis a cultivar momentos de 
oração em família ou pessoalmente a partir 
de subsídios propostos pelas próprias dio-
ceses e paróquias. Nossa Comissão, desde 
o ano passado, vem oferecendo semanal-
mente e oferecerá também para as cele-
brações da Semana Santa o subsídio “Cel-
ebrar em Família” que pode ser acessado 
no site: www.cnbb.org.br

i) Celebração do Sacramento da Penitência e Absolvição 
Geral: indicamos a Nota da Penitenciaria Apostólica, de 19 de 
março de 2020: 

ttps://www.vatican.va/roman_curia/tri-
bunals/apost_penit/documents/rc_trib_apen_
pro_20200319_decreto-speciali-indulgenze_po.ht-
ml#

NOTA Enfim, recordamos o que afirma a 
Nota da Congregação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos: “ainda estamos lidando 
com o drama da pandemia de Covid-19, que trouxe 
muitas mudanças até à forma habitual de celebrar 
a liturgia. Concebidas para tempos normais, as 
normas e diretrizes contidas nos livros litúrgicos 

não são inteiramente aplicáveis em tempos excepcionais de crise 
como estes. Portanto, o Bispo, como moderador da vida litúrgica 
na sua Igreja, é chamado a tomar decisões prudentes para que as 
celebrações litúrgicas se desenvolvam frutuosamente para o Povo 
de Deus e para o bem das almas que lhe são confiadas, no res-
peito da salvaguarda da saúde e das prescrições das autoridades 
responsáveis pelo bem comum”.

Que a celebração do Mistério da Páscoa reafirme aquela 
esperança ousada que sabe olhar para além das comodidades 
pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem 
o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida 
mais bela e digna’. Caminhemos na esperança!” (Fratelli Tutti, 
n. 55). 

Paranaguá, 16 de março de 2021.
Dom Edmar Peron
Bispo de Paranaguá e
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia 

da CNBB

Dom Adimir envia nota de pesar e Solidariedade
à Arquidiocese de Cascavel

Reverendíssimo Dom Lúcio Ignácio Baum-
gaertner, Arcebispo Emérito de Cascavel e Mon-
senhor Reginei José Módolo, pároco da Catedral 
e vigário geral da Arquidiocese. Ao nominá-los, 
faço com a intenção de saudar todos os irmãos 
do presbitério da Arquidiocese, Consagrados (as), 
Seminaristas, povo de Deus. Saúdo também os fa-
miliares de nosso estimado Dom Mauro Aparecido 
dos Santos.

Com o coração entristecido, recebemos a 
noticia da morte de Dom Mauro Aparecido dos Santos, depois 
de ter acompanhado sua trajetória de sofrimento desde sua inter-
nação no dia 16 de fevereiro.

Vencido pelo Coronavírus, se torna mais uma vítima des-
ta pandemia que assola nosso mundo e parece não ter fim. Dom 
Mauro que sempre gozou de muita saúde e sempre se cuidou neste 
período de isolamento social e seguiu fielmente as recomendações 
sanitárias.

Como tantas famílias, sentimos a dor de quem não pode 
sequer despedir-se de familiares ou amigos. A distância e a pan-
demia aumentam ainda mais a nossa dor.

Mas quero expressar, em meu nome e de toda 
a Diocese de Erexim, os mais sinceros sentimentos 
de pesar pela morte deste pastor da Igreja particu-
lar de Cascavel, com a qual nos sentimos unidos 
e à qual mantenho um carinho especial como fil-
ho desta Igreja. Meu sentimento é que fiquei órfão 
daquele que me consagrou ao ministério episcopal. 

Quero garantir a todos minhas orações e pre-
ces e não podendo estar presente nesta hora de dor 
do presbitério, do povo de Cascavel e dos famili-

ares de Dom Mauro, fazer-me próximo a cada um, pedindo ao bom 
Deus que conforte a todos, pois “cremos na ressurreição dos mortos 
e na vida eterna”. Assim, a vida não é tirada, mas transformada.

 Que Dom Mauro descanse em paz e receba a recompensa 
pela sua entrega e dedicação no pastoreio da Igreja que lhe foi 
confiada.

Deus abençoe a todos e em nome também da Diocese de 
Erexim, recebam nosso abraço solidário e fraterno.

Erechim, 11 de março de 2021.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Faleceu o Arcebispo de Cascavel
Hospitalizado no dia 16 de fevereiro, 

por causa da Covid-19, Dom Mauro Apare-
cido dos Santos, Arcebispo de Cascavel, PR, 
faleceu no final da tarde do dia 11 de março.

Dados biográficos
Dom Mauro nasceu no dia no dia 09-

11-1954 em Fartura – SP. Seus pais, já fale-
cidos: Acácio Aparecido dos Santos e Ma-
dalena Aparecida de Moraes.

Desde 1958 residiu em Jacarezinho.  
Cursou Filosofia na Faculdade de Fi-

losofia, Ciências e Letras de Jacarezinho e 
Teologia no Seminário Maior Divino Me-
stre daquela cidade. 

Foi ordenado presbítero no dia 13 de 
maio de 1984, em Jacarezinho, por Dom Conrado Walter.

Como padre, foi Pároco, Reitor do Seminário Maior 
Divino Mestre, Professor nos Seminários Menor e Maior, 
Chanceler do Bispado, Vigário Geral, Diretor espiritual dos 
recuperandos de droga e álcool (14 anos). 

Foi nomeado Bispo de Campo Mourão, PR, em 27 de 
maio de 1988. Recebeu a ordenação episcopal no dia 14 de 
agosto daquele ano em Jacarezinho. 

Foi Bispo de Campo Mourão de 1998 
a 2007. Em 2002, foi Administrador Apos-
tólico Sede Vacante de Umuarama, PR. Des-
de 31 de outubro de 2007, era Arcebispo de 
Cascavel. 

Seu lema Episcopal era “Veni et se-
quere me” - "Vem e Segue-me" (Lc 18,22)

Diocese de Erexim e Arquidiocese de 
Cascavel

Dom Mauro foi quem conferiu a or-
denação episcopal a Dom Adimir Antonio 
Mazali, atual Bispo de Erexim, no dia 20 de 
junho do ano passado. Ao ser nomeado Bis-
po, Dom Adimir era o Pároco da Catedral N. 
Sra. Aparecida daquela Arquidiocese. Ele re-

cebeu a notícia de sua nomeação episcopal do próprio Dom 
Mauro, no dia 30 de março do ano passado. 

Por isso a Diocese de Erexim passou a ter ligação es-
pecial com a Arquidiocese de Cascavel, com a qual se sol-
idariza neste momento e reza por seus padres, diáconos, 
agentes de pastoral e todo o povo, com sufrágio por seu fa-
lecido Arcebispo. 

Dom Adimir faz primeira visita anual ao
Seminário Maior São José

Na tarde do dia 18 de março, 
Dom Adimir visitou o Seminário 
Maior São José em Passo Fundo, 
que acolhe 5 seminaristas da Di-
ocese de Erexim (um da teologia 
e 4 da filosofia) com seu Reitor e 
assiste, Pe. Clair Favreto e, a par-
tir deste ano, 9 da Diocese de Pal-
mas-Francisco Beltrão, PR, com 
seu assistente, Pe. Pe. Élcio Alci-
one Cordeiro.

Depois de conversar com 
eles individualmente, presidiu missa concelebrada pelo Re-
itor do Seminário e assistente dos alunos da Diocese de Er-
exim e pelo assistente dos de Palmas-Francisco Beltrão, e 
participou do jantar com eles. Após a refeição, o Bispo ainda 
conversou com os dois padres assistentes.

No início da missa, Pe. Clair acolheu o Bispo, res-
saltando ser a primeira visita oficial do ano ao Seminário e a 
primeira missa que nele estava presidindo.

Na homilia, Dom Adimir destacou, por primeiro, o 
enfoque central do tempo da quaresma, a conversão, com 
o abandono de práticas que não correspondem à fé. Rela-

cionando o apelo quaresmal com a 
realidade do tempo de formação do 
Seminário, ele acentuou a necessi-
dade de valorizar os passos já da-
dos, discernir bem o que se almeja, 
na busca da configuração da vida 
pessoal com a vida do sacerdote 
por excelência, Jesus Cristo, em 
vista da vocação específica a que 
se é chamado. Observou também 
que a busca das realidades eternas 
é compromisso de todo batizado. 

Recordou que o tempo de seminário é privilegiado para o 
estudo aprofundado até porque depois da ordenação não se 
tem mais tanto tempo para isto. Referindo-se à formação, 
apontou para três dimensões indispensáveis, a humana, a 
espiritual unida à intelectual e a eclesial, com renúncia e 
despojamento a cada dia. É necessário “crescer a cabeça e 
o coração”, fazendo que nos aproximem de Deus, fonte de 
toda sabedoria.  Por fim, o Bispo recordou a palavra de Deus 
aos apóstolos: “não fostes vós que me escolhestes; fui eu que 
vos escolhi e vos designei, para irdes e produzirdes fruto” (Jo 
15,16). Quando damos o sim ao chamado de Deus, a vida já 
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não nos pertence. Devemos gratidão permanente a Ele, com 
a consciência de que tudo o que Lhe damos é muito pouco 
em relação ao d’Ele recebemos. (Com informações e fotos 
de Lucas Bohm de Grandi, da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, Viadutos)

Os seminaristas de Palmas-Francisco Beltrão são 9: 
Claudir Antonio Catto, Emerson Miguel Fröder, Fábio Gotz 
de Lima, Janderson Vieira da Crus - Primeiro Ano de Teo-
logia; André Luiz dos Santos, Hélio Rafael Frazão Pereira, 
Macsuel Junior Battisti, Paulo Vitor Lemuni - Segundo Ano 

de Teologia; Silvonei Luiz Roling - Terceiro Ano de Teolo-
gia

Os da nossa Diocese são 5: Samuel Martini, da Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim (1º da Filosofia); Lin-
coln Tunni Poltronieri, da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, Erechim, Wellington João Mikoanski, da Paróquia 
Santa Ana, Carlos Gomes (2º da Filosofia); Lucas Bohm de 
Grandi, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Viadutos (3º 
da Filosofia) e Leonardo Silva Pereira Fávero, da Paróquia 
N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim (4º da Teologia)

Bispo e padres da Diocese de Erexim
realizam reunião de forma virtual

Em vista dos atuais protocolos sanitários de prevenção 
à pandemia Covid-19 que restringem quase todos os en-
contros e atividades similares de grupos de forma presen-
cial, Dom Adimir e os padres da Diocese de Erexim, no seu 
ano jubilar de ouro, realizaram reunião virtual no dia 02 de 
março. 

Depois da oração inicial, animada pelos padres Olírio 
Streher e Cleocir Bonetti, o Bispo conduziu reflexão sobre 
a Eucaristia na vida do padre a partir de texto de São João 
Paulo II.  

Conforme a pauta da reunião, passaram a ser tratados 
alguns assuntos e apresentadas algumas comunicações. 

Novo Coordenador da Ação Evangelizadora e novos 
padres na Diocese

Dom Adimir comuni-
cou que o Pe. Agostinho Dors, 
Pároco da Paróquia São Pedro, 
já assumiu a função de Coor-
denador Diocesano da Ação 
Evangelizadora em substitu-
ição ao Pe. Maicon Malacarne, 
que se prepara para um perío-
do de estudos em Roma a partir 
de agosto, mas que, por enquanto, continuará como Pároco 
da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista em Ere-
chim e na assessoria à Diocese. Informou também que o Pe. 
Severino Orso, da Diocese de Coxim, MS, que desde o ano 
passado residi em Paulo Bento, onde nasceu e tem famili-
ares e ajuda ao Pároco de lá, foi nomeado Vigário Paroquial 
da Paróquia São Cristóvão de Erechim, tendo já assumido 
a função. Referiu ainda que o Pe. Nelcir Luiz Nazzari, da 
Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, com 
permissão dos superiores para permanecer um tempo na Di-
ocese a fim de estar mais perto da mãe idosa e adoentada, 
assumiu a função de Vigário Paroquial da Paróquia Santa 
Teresinha em Estação. 

Orientações para a catequese neste ano: Pe. Dirceu 
Dalla Rosa, Pároco em Estação e assessor do Setor de Ani-
mação Bíblico-catequética, observou que a pandemia alter-

ou o percurso da catequese. O Setor enviou orientações para 
o ano passado e para este ano. Ressaltou a importância de 
serem observadas em vista de maior unidade na Diocese. 
Entre as indicações uma é que não haja crismas e primei-
ras eucaristias no período quaresmal, mas de preferência no 
tempo pascal. Outra é a de garantir alternativas para a for-
mação dos pais dos catequizandos. Solicitou conferir com as 
coordenadoras paroquiais as datas de suas reuniões, previs-
tas para serem em grupos menores. 

Novo Hinário da Diocese: Pe. José Carlos Sala co-
mentou a publicação do novo livro de cantos da Diocese 
já entregue às Paróquias conforme sua encomenda e à dis-
posição na Livraria Pastoral. Foi organizado a partir do 

Hinário da CNBB, da camin-
hada litúrgica do Regional Sul 
3 da mesma e da Diocese. Tem 
um formato diferente do ante-
rior, com os cantos elencados 
conforme os tempos litúrgicos 
e com música para as partes do 
ordinário da missa. Além do 
texto dos cantos, há o livro das 
cifras e das partituras em cinco 

volumes. Ressaltou o trabalho da equipe e falou da possibil-
idade da produção de áudios dos cantos. 

Cursos virtuais da Itepa Faculdades: Pe. Clair Favre-
to, Reitor do Seminário Maior São José em Passo Fundo e 
Professor no Instituto de Teologia e Pastoral, lembrou que 
no ano passado o mesmo realizou 4 cursos de forma virtual 
de curta duração. Para este ano estão programados dois cur-
sos da mesma forma com duração mais extensa, de uma hora 
e meia por semana. Um, com 30 encontros, sobre Iniciação 
à Vida Cristã, tendo como pano de fundo a passagem do 
Evangelho dos discípulos de Emaús. Outro, sobre a temática 
feminina, “As mulheres na Bíblia”, de 15 aulas. Interessados 
encontram mais informações e forma de participação no site 
da Itepa Faculdades. Per. Clair e Dom Adimir recomenda-
ram aos padres especial empenho na divulgação dos cursos 
e na motivação para pessoas participarem deles. 
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Promoção vocacional e Lar Sacerdotal: Pe. Lucas 
Stein, coordenador do serviço de animação vocacional e do 
Lar Sacerdotal a partir deste ano, ressaltou a importância de 
todos trabalharem pelo fortalecimento da cultura e do din-
amismo vocacional na Diocese, com participação especial 
dos ministros e ministras leigos e leigas. Sobre o Lar Sac-
erdotal, informou que continua com 4 padres residentes. Pe. 

Bonetti acrescentou a informação de que foi concluído o 
processo de o mesmo ter personalidade jurídica, com CNPJ 
próprio, o que facilita possíveis doações de pessoas e enti-
dades. Informou também que estão sendo estudadas formas 
de manutenção do Lar.

Aspectos econômicos e administrativos: O ecônomo 
da Diocese, Ildo Benincá, apresentou relatório financeiro do 
ano passado da Diocese como um todo, da Cúria Diocesa-
na, do Setor Vocacional, dos Seminários, do Secretariado de 
Pastoral, da Cáritas Diocesana, com o respectivo orçamento 
para o ano em curso. Prestou informações sobre medicina e 
segurança do trabalho, côngrua dos padres e salário de fun-
cionários e declaração de imposto de renda. Dom Adimir 
propôs que, para a manutenção do Seminário São José, as 
Áreas Pastorais façam uma coleta de alimentos ao longo do 
ano, indicando um mês específico para cada uma. 

Paróquia São Cristóvão acolhe Vigário Paroquial
Observando os protocolos sanitários estabelecidos para 

este momento grave da pandemia, com todo o Estado em ban-
deira preta para o distanciamento social, nas missas dos dias 
27 e 28 de fevereiro, sábado e domingo, na paróquia São Cris-
tóvão, presididas pelo Pároco, Pe. Anderson F. Faenello, foi 
apresentado o Vigário Paroquial, Pe. Severino Orso, com lei-
tura do documento de sua nomeação pelo Bispo Diocesano. 

No final de cada celebração, Pe. Severino manifestou sua 
alegria em estar na paróquia e sua disposição de a todos servir, 
espírito que o guia desde a data de sua ordenação presbiteral.

Pe. Severino é natural de Chapadão, Paulo Bento, 
onde nasceu no dia 09 de maio de 1949. Em 1963, entrou no 
Seminário dos Capuchinhos em Vila Flores. Como frei ca-
puchinho exerceu várias atividades em diversos lugares. Foi 
ordenado padre no dia 15 de dezembro de 1985 em Coxim, 
MS, Diocese na qual foi e continua incardinado.  

Em missa na Catedral São José, Dom Adimir
assinala abertura do ano da Família Amoris Laetitia

Na comemoração de seu padroeiro, no dia 19 de março, 
com participação presencial restrita por causa da pandemia, 
a Catedral Diocesana São José de Erechim realizou a oração 
da manhã, às 07 e missas às 09h e às 18h. 

A oração da manhã e a missa das 09h tiveram trans-
missão pelas redes sociais do Santuário N. Sra. de Fátima. 

A missa das 09h foi presidida pelo Bispo diocesano, 
Dom Adimir Antonio Mazali, e concelebrada pelos pa-
dres Alvise Follador e Gladir Giacomel, pároco e vigário 
paroquial, Cleocir Bonetti, Vigário  Geral da Diocese, Pe. 
Lucas Stein, Vice-Reitor do Santuário N. Sra de Fátima e 
Mestre de Cerimônias da Diocese, Pe. José Carlos Sala, na 
animação dos cantos. Diácono Pascoal Pozza também par-

ticipou da celebração.
Na homilia, Dom Adimir acentuou a figura e a missão 

de São José, um dos santos mais populares no mundo, Pa-
droeiro da Igreja, assim declarado pelo Papa Pio IX há 150 
anos, o que motivou o Papa Francisco dedicar-lhe um ano 
especial. São José é o padroeiro da Diocese e também do 
município de Erechim. Dom Adimir assinalou também o in-
ício do ano da “Família Amoris Laetitia”, convocado pelo 
Papa Francisco em comemoração  dos 5 anos da Exortação 
Apostólica “A Alegria do Amor na Família”, assinada por 
ele em 19 de março de 2016 e divulgada em 08 de abril 
seguinte. Ela é resultado da III Assembleia Geral Extraor-
dinária do Sínodo dos Bispos acerca do tema Os desafios 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm#III_Assembleia_Geral_Extraordin%C3%A1ria_do_S%C3%ADnodo_dos_Bispos
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm#III_Assembleia_Geral_Extraordin%C3%A1ria_do_S%C3%ADnodo_dos_Bispos
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_po.html
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pastorais sobre a família no contexto da evan-
gelização, realizada em outubro de 2014, e da 
XIV Assembleia Geral Ordinária sobre o tema 
A vocação e a missão da família na Igreja e no 
mundo contemporâneo, em outubro de 2015. 

Em seus 9 capítulos, o documento parte da 
luz da Palavra de Deus e aborda a realidade e os 
desafios das famílias, a vocação da família, o amor 
no matrimônio, o amor que se torna fecundo, algu-
mas perspectivas pastorais, a educação dos filhos, 
o acampamento, o discernimento e a integração na 
fragilidade, a espiritualidade conjugal e familiar. 

98 ANOS DE UMA BRILHANTE HISTÓRIA EM ERECHIM
Rumo ao seu centenário, 

o Colégio Franciscano São José 
comemorou, dia 19 de março, 98 
anos de missão educativa. O projeto 
pedagógico que inicia o triênio até 
2023 traz o alegre convite  a vivenci-
armos a GRATIDÃO pela trajetória 
de excelência da instituição ao edu-
car gerações e promover a cultura do 
diálogo, da paz e do bem. 

A razão de existir e perdurar 
é resultado da coragem das primei-
ras irmãs suíças que aportaram ao Brasil trazendo no seu 
coração o ideal de uma educação integral permeada por 
valores e princípios, além da imprescindível construção do 
conhecimento que forma e prepara cidadãos conscientes, 
criativos e livres para uma sociedade também em permanen-
te construção. 

Soma-se a isso a confiança de milhares de famílias 
que sempre acreditaram no fazer pedagógico do Colégio, o 
que originou uma parceria que reafirma uma verdade incon-
testável: escola e família que se dão as mãos são caminho se-
guro e eficaz na condução e desenvolvimento dos educandos.

O exitoso resultado em vestibulares, Enem e outros 
indicadores igualmente deve-se ao profissionalismo do cor-
po docente e demais colaboradores dos diversos setores que 
compõem a organização dessa instituição que, ao longo do 
seu percurso, presenteia a sociedade com profissionais com-
petentes e lideranças assertivas que fazem a diferença nas 
mais distintas esferas em que atuam, tanto em nível regional, 
como também nacional e mundial. 

Os aprendizados e os vínculos 
conquistados ao longo de 98 anos 
nos fortalecem e nos convocam a 
persistirmos no desafio de educar 
nos tempos atuais e, particularmente, 
neste momento diferente e difícil 
com o qual nos defrontamos. A pan-
demia que nos obrigou a suspender o 
ensino presencial em períodos mais 
críticos também nos impeliu a aden-
trar de forma mais audaz no mundo 
da tecnologia. Graças a essa ferra-

menta, garantiu-se a continuidade do processo pedagógico.
Seguimos trabalhando em sintonia com o ideal da fun-

dadora, Santa Maria Bernarda, exímia educadora que inseriu a 
educação na missão de sua Congregação como sendo uma arte, 
“uma arte sagrada” – como dizia ela – pois formamos pessoas, 
as quais são revestidas da dignidade de filhos de Deus. 

Neste ano proclamado pelo Papa Francisco como o 
ano de São José, ele, o pai adotivo de Jesus, padroeiro da 
Igreja e do Colégio, alcance dos céus a proteção de todos 
os males, em especial, agora, do mal da Covid-19. Com seu 
terno coração de pai, interceda junto a Deus luzes e bênçãos 
a este educandário, à nossa cidade e nação. Também a graça 
do conforto, da coragem e solidariedade às muitas famílias 
enlutadas e aos que lutam em favor da vida, seja no leito de 
um hospital, seja na linha de frente desta crucial batalha ante 
a qual o mundo inteiro se depara.

Gratidão a toda comunidade educativa São José que 
no decorrer destes 98 anos contribuiu com essa bela história.

Ir. Silvana Arboit, Diretora

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)

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_po.html
http://www.diocesedeerexim.org.br
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Vaticano discute desarmamento em tempos de pandemia
Evento sobre desarmamento 

promovido pelo Dicastério para a 
Promoção do Desenvolvimento Hu-
mano Integral acontecerá de forma 
on-line

No dia 23 de março, o Dicast-
ério para a Promoção do Desenvolvi-
mento Humano Integral (DPIHD) e 
a Comissão Covid-19 do Vaticano, 
em colaboração com o Conceito Es-
tratégico para a Remoção de Armas 
e Proliferação (SCRAP) da Universidade SOAS de Londres 
sediou o evento on-line “Avanço do desarmamento integral 
em tempos de pandemia”.

Representantes religiosos e pesquisadores refletiram 
sobre os esforços para promover um cessar-fogo global, 
parando a produção e proliferação de armas. A iniciativa 
apoia os apelos do Secretário-Geral das Nações Unidas e do 
Papa Francisco. O evento ofereceu à comunidade interna-
cional e aos líderes religiosos opções concretas para seguir o 
caminho do desarmamento integral, em resposta à Encíclica 
Fratelli Tutti.

Programação
O webinar, que foi desenvolvido inteiramente em in-

glês, consistiu em três sessões. A primeira foi dedicada às 
apresentações institucionais. Participarão o Secretário de 
Estado do Santo Padre, Cardeal Pietro Parolin e o prefeito 
do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Huma-
no Integral, Cardeal Peter K.A. Turkson. O diretor do Centro 
de Estudos Internacionais e Diplomacia (CISD) da SOAS 
University of London intervirá.

A segunda sessão tratou do direito internacional e mét-
odos concretos para buscar o desarmamento. Membros da 
comunidade de desarmamento compartilharão sua experiên-
cia com comentários finais do Observador Permanente da 
Santa Sé na ONU, Mons. Ivan Jurkovič.

O terceiro momento destacouá 
o papel vital que o diálogo ecumêni-
co e inter-religioso pode desempen-
har. Participaram da sessão o presi-
dente do Pontifício Conselho para a 
Promoção da Unidade dos Cristãos, 
Cardeal Kurt Koch, e o presidente do 
Pontifício Conselho para o Diálogo 
Inter-religioso, Cardeal Miguel Ayu-
so Guixot.

Também estiveram presentes 
representantes de denominações cristãs e outras religiões. 
O delegado especial da Ordem Soberana de Malta, Silvano 
Maria Tomasi, também dará sua contribuição.

O discurso de encerramento foi feito pelo Secretário 
do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Hu-
mano Integral, Mons. Bruno Marie Duffé. As sessões serão 
moderadas pelo coordenador do Grupo de Trabalho de Se-
gurança da Comissão Covid-19 do Vaticano, Dr. Alessio 
Pecorario.

Apoio
O evento foi organizado com o apoio de instituições 

da Cúria Romana, incluindo os Pontifícios Conselhos para 
o Diálogo Inter-religioso (PCID) e para a Promoção da Uni-
dade dos Cristãos (PCPCU), com o Simpósio das Conferên-
cias Episcopais da África e Madagascar (SECAM).

Também recebeu o apoio da Pax Christi Internation-
al, da Rede Católica de Construção da Paz, do Instituto de 
Pesquisa de Políticas da Universidade Católica da América 
e do Centro Berkley para Religião, Paz e Assuntos Mundiais 
da Universidade de Georgetown.

Este webinar foi transmitido ao vivo através do canal 
do YouTube do Dicastério para a Promoção do Desenvolvi-
mento Humano Integral: www.youtube.com/VaticanIHD.

Fonte: Canção Nova

Meios para vencer a pandemia Covid-19
Dom Urbańczyk: vacinas, fraternidade e esperança são necessárias

Este "vírus sem fronteiras" agravou 
as emergências já existentes "nas áreas 
de alimentação, economia e migração", 
mas também se tornou "terreno fértil" 
para a propagação de "um clima de isol-
amento e desconfiança" que acabou por 
"fragmentar cada vez mais o tecido so-
cial" e "as relações entre os Estados".

Para vencer a pandemia da Covid-19 é necessário, an-
tes de tudo, o acesso universal às vacinas, mas também é 
preciso fraternidade e esperança para construir um mundo 

melhor, mais justo e inclusivo. Foi o que 
disse o observador permanente da San-
ta Sé na Organização para Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE), com 
sede em Viena), dom Janusz Urbańczyk, 
nesta segunda-feira, 15 de março, na re-
união do organismo dedicada ao tema 
da retomada pós-Covid, seus desafios 

e oportunidades. Segundo o prelado, a emergência global 
está causando uma crise multiforme, que toca os setores da 
saúde, econômico e social "de forma simultânea e interliga-

http://www.youtube.com/VaticanIHD


Diocese de Erexim - RS

25Notícias

da, afetando seriamente nossos modelos de convivência lo-
cal, regional e internacional".  Este "vírus sem fronteiras" 
agravou as emergências já existentes "nas áreas de alimen-
tação, economia e migração", mas também se tornou "terre-
no fértil" para a propagação de "um clima de isolamento e 
desconfiança" que acabou por "fragmentar cada vez mais o 
tecido social" e "as relações entre os Estados".

"Nestes tempos difíceis", sublinhou dom Urbańczyk, 
"existe apenas uma alternativa": "Reconhecer uma vulnera-
bilidade comum e buscar soluções compartilhadas" a fim de 
"transformar e repensar o estilo de vida atual e os sistemas 
econômicos e sociais que ampliam a distância entre ricos e 
pobres com uma distribuição injusta dos recursos". O que é 
necessário, reiterou o observador permanente, é "um quadro 
ético mais sólido", baseado na solidariedade global e a sal-
vaguarda da Criação. Daí o convite a "garantir o acesso uni-
versal aos cuidados, em particular a distribuição equitativa 
das vacinas". "Mas tudo isso não é suficiente", advertiu o 

representante da Santa Sé, pois "as vacinas podem oferecer 
proteção contra o vírus, mas não curarão males sociais como 
a desigualdade e a indiferença". Para sair da pandemia da 
Covid-19, será necessário "remodelar a relação entre os in-
divíduos e a economia rumo a um modelo mais inclusivo e 
humano que encoraje a subsidiariedade, apoie o desenvolvi-
mento econômico no âmbito local e invista na educação e 
infraestrutura para o benefício das comunidades".

De fato, destacou o prelado, quando a economia está 
"verdadeiramente a serviço do desenvolvimento humano in-
tegral", torna-se possível "um diálogo mais eficaz para for-
talecer a segurança e a cooperação entre os Estados". Por fim, 
citando as palavras do Papa Francisco ao corpo diplomático 
credenciado junto à Santa Sé, recebido em audiência em 8 
de fevereiro passado, dom Urbańczyk concluiu: "A fraterni-
dade e a esperança são como medicamentos de que o mundo 
precisa hoje, em pé de igualdade com as vacinas".

Fonte: Vatican News

Celam: mulheres tecem Igreja sinodal e missionária
“Queridas irmãs, os bispos 

do continente latino-americano 
agradecem por sua dedicação e 
compromisso com as comuni-
dades”, destaca a mensagem do 
Celam.

O trabalho das mulheres 
“tece uma Igreja sinodal e mis-
sionária”, afirma dom Miguel 
Cabrejos Vidarte, presidente do 
Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), numa nota 
divulgada dia 8 de março, por ocasião da Internacional Dia 
da Mulher. Expressando seu reconhecimento e gratidão “a 
todas as mulheres de nossos povos latino-americanos e cari-
benhos, especialmente por seu dom único de ser uma fonte 
de vida e por sua coragem em defendê-la”, o prelado recorda 
que o Dia da Mulher não deve ser celebrado numa única 
data, mas “em toda uma existência”. As mulheres, sublinha 
dom Cabrejos, “são as primeiras a anunciar a Boa Nova do 
Evangelho”. Daí o apelo de que “é urgente que elas possam 
participar plenamente na vida eclesial, familiar, cultural, so-
cial e econômica, graças à criação de espaços e estruturas 
que favoreçam a sua maior inclusão”.

Nesta perspectiva, seguindo o exemplo do Papa Fran-
cisco, que em várias ocasiões enfatizou o papel fundamental 
da mulher na Igreja, o Celam está dando “passos decisivos 
para reconhecer e promover a liderança feminina”, especial-
mente no caminho sinodal de reforma do próprio Consel-
ho, atualmente em andamento. “A presença das mulheres”, 
ressalta o presidente do organismo, “se destaca em nossa 
intenção de continuar a tecer sonhos, renovando comprom-
issos”. “Queridas irmãs, os bispos do continente latino-amer-
icano agradecem por sua dedicação e compromisso com as 

comunidades”, destaca a men-
sagem. “A Igreja é Mãe e Mestra”, 
conclui o prelado, encorajando 
todas as mulheres a serem inspi-
radas pelo modelo da Virgem Ma-
ria, "mulher cheia de sabedoria" e 
"Estrela da evangelização".

Além do Celam, outras Igre-
jas latino-americanas divulgaram 
mensagens no Dia Internacional 

da Mulher. O presidente da Conferência Episcopal da Ven-
ezuela, dom José Luis Azuaje, expressou sua proximidade 
ao gênero feminino para “o serviço de evangelização e pro-
moção humana que garante a missão da Igreja na formação 
doutrinal, na experiência de fé e na caridade”. O prelado 
também disse estar ciente das dificuldades presentes: “Nem 
tudo é fácil para as mulheres. Numa sociedade que apresen-
ta sinais de machismo, violência, tráfico e outros males, as 
mulheres são obrigadas a sofrer de muitas maneiras. Por esta 
razão, o perdão e a reconciliação devem estar presentes na 
sociedade e nas famílias”.

Dom Azuaje também lembrou que “as mulheres es-
tão assumindo cada vez mais responsabilidades nas esferas 
política, econômica, científica, artística e poética, religiosa, 
familiar e educacional, o que é uma garantia de que o ser 
humano e sua dignidade estão no centro da atenção civil”. 
Na mesma linha dom José Domingo Ulloa, arcebispo do 
Panamá, que destacou que "não basta prestar homenagem às 
mulheres; é preciso fazer mais para que elas possam desen-
volver plenamente seu protagonismo". Num mundo cheio 
de contrastes sociais, econômicos, políticos, ambientais e 
culturais, reiterou o prelado, "no qual as principais vítimas 
são mulheres e crianças", é necessário pagar "a dívida social 
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e eclesial com o gênero feminino em diferentes setores da 
sociedade".

A Conferência Episcopal da Costa Rica, por outro 
lado, pediu que "a Igreja e a sociedade sejam orientadas 
para o fortalecimento do papel indispensável da mulher, não 
como um favor, mas como o reconhecimento de sua digni-
dade intrínseca". É imperativo, portanto, "pôr fim ao flagelo 
da violência e do assédio, reconhecer a igualdade de direitos 

no mundo do trabalho, permitir que as mulheres se afirmem 
em posições de liderança, não manipular ideologicamente 
sua figura e condição". Este é o momento certo, concluiu a 
Igreja costarriquenha, para "continuar reivindicando os di-
reitos que, por natureza, devem ser próprios das mulheres", 
comemorando "suas lutas incansáveis pela igualdade social".

Fonte: Vatican News

Padres e bispos infectados e falecidos pela Covid-19
Conforme levantamento em fevereiro. Depois, faleceram dois bispos, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Arcebispo de 

Cascavel, dia 11 de março; Dom Davi Dias Pimentel, Bispo emérito de São João da Boa Vista, SP.

A Comissão Nacional de Pres-
bíteros (CNP), vinculada à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
divulgou do dia 2 de março, o número 
de padres diocesanos do Brasil acometi-
dos pela Covid-19. O levantamento, re-
alizado em fevereiro, traz a confirmação 
de 1.390 positivados e 65 mortes, totali-
zando 1.455 casos da doença. Os dados, 
apresentados pela CNP, foram consoli-
dados com base em consultas aos regionais da CNBB.

Conforme o balanço, o regional Sul 1 da CNBB que com-
preende o Estado de São Paulo, é o que mais contabiliza in-
fecções de padres por Covid-19 (168). Com relação ao número 
de mortes, o regional Leste 1, que corresponde ao Estado do 
Rio de Janeiro, e o regional Norte 2, que compreende os Es-
tados do Pará e Amapá, são os que mais contabilizam óbitos, 
ambos com 12 cada.

Em segundo lugar, por número de infecções, o regional 
Centro-Oeste que abrange o Goiás e o Distrito Federal registra 
136 casos positivados. Já com relação ao número de mortes, o 
Sul 1 também fica em segundo lugar com o número de 7 óbitos.

Ocupando o terceiro lugar, por número de infecções, está 
o Nordeste 2, que abrange os Estados do Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Pernambuco (130). Levando em consider-
ação o número de óbitos, em terceiro lugar, estão os regionais 
Norte 1 (Amazonas e Roraima), Nordeste 2, e Leste 2, ambos 
com 5 óbitos cada.

Episcopado Brasileiro
No episcopado brasileiro, a Covid-19 também tem feito 

vítimas. Desde o início da pandemia no país, três bispos já ti-
veram o óbito confirmado pela doença. O caso mais recente foi 
o do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Eusébio Os-
car Scheid, que faleceu no dia 13 de janeiro (relembre o caso).

Além dele, dom Henrique Soares da Costa, bispo de Pal-
mares (PE) faleceu em 18 de julho, aos 57 anos de idade (relem-
bre o caso). Dom Aldo Pagotto, arcebispo emérito da Paraíba, 
também teve o óbito confirmado pela doença. O bispo faleceu 
em abril, aos 70 anos de idade (relembre o caso).

Fonte: CNBB

Rio Grande do Sul tem 93 padres 
positivados e 2 óbitos pela Covid-19

Enquanto o Brasil chegou ao 
triste dia que marca o maior número 
de mortes diárias por Coronavírus – 
1910 óbitos dia 03 de março – o Rio 
Grande do Sul já somava quase 660 
mil casos e chegava perto das 13 mil 
mortes pela doença.

Um levantamento feito pela Pastoral Presbiteral, apontou 
no Estado 93 padres diocesanos positivados pela doença e 2 
óbitos, na diocese de Bagé – Pe. Olindo Carlini – e na Arquid-
iocese de Passo Fundo – Pe. Ivo Barth.

Com exceção da Diocese de Uruguaiana, todas as outras 
tiveram casos registrados de padres com Covid-19. Em Novo 
Hamburgo foram 17 até agora, enquanto o segundo lugar fica 
com as arquidioceses de Passo Fundo e Porto Alegre, onde são 
13 casos positivos em cada uma.

Números de todas as Arqui/Dioceses:
Bagé 2 
Cachoeira do Sul 1 
Caxias do Sul 8 
Cruz Alta 4 
Erexim 9 
Frederico Westphalen 5 
Montenegro 2 
Novo Hamburdo 17 
Osório 6 
Passo Fundo 14 
Pelotas 1 
Porto Alegre 13 
Rio Grande 1 
Santa Cruz do Sul 2 
Santa Maria 5 
Santo Ângelo 2 
Uruguaiana 0 
Vacaria 3 
Fonte: CNBB Sul
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Os Dez Mandamentos – 4ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe,

Secretário e professor da Itepa Faculdades
“Guardai os mandamentos: 

quem os cumprir encontrará neles a 
vida” (Lv 18,5)!

3º Mandamento:
Guardar domingos e festas 

de guarda!
(Ex 20,8-11; Dt 5,12-15)
“Guardai os mandamentos: 

quem os cumprir encontrará neles a 
vida” (Lv 18,5)!

1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 20,8-11 e Dt 5,12-15. Comparar e analisar 

atentamente as duas versões. Destacar semelhanças e dif-
erenças. Que sentido tem o sábado para o povo de Israel? 
Quem deve cumprir esse mandamento? Comparar a formu-
lação cristã com o texto bíblico? Que razões estariam por trás 
da legislação de observar o sábado!

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Que relação há entre 

o sábado judaico e o domingo cristão? O que dizem para nós 
as diferenças na motivação da observância do sábado entre as 
duas versões? Como entendemos as frases de Jesus: “O sába-
do foi feito para o homem e não o homem para o sábado!” 
(Mc 2,27) e “O Filho do Homem é senhor do sábado!” (Mt 
12,8). Que sentido está sendo dado ao domingo? 

Para aprofundar
Sendo redacionalmente o mais extenso dos manda-

mentos, os dois relatos apresentam uma sequência mais ou 
menos comum, destacando-se os seguintes aspectos:

- ambos iniciam com a recomendação de “lembrar do 
dia de sábado” (Ex 20,8a) ou “guardar o dia de sábado” (Dt 
5,1a2); “lembrar” é “guardá-lo” vivo na memória para vi-
venciá-lo, colocá-lo em prática; 

- os dois relatos tratam da observância do “sábado”, o 
“sétimo dia”, com a finalidade de “santificá-lo” (Ex 20,8b; 
Dt 5,12b); 

- ambos afirmam a importância e a necessidade do tra-
balho na maior parte do tempo, ou seja, seis dias por semana 
(Ex 20,9; Dt 5,13);

- os dois relatos destacam quem não deve trabalhar no 
sábado: “nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escra-
vo, nem tua escrava, nem teu animal/boi, nem teu jumento, 
nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está 
em tuas portas” (Ex 20,10; Dt 5,14); o Deuteronômio, além 
da ênfase dada aos animais, acrescenta: “Deste modo o teu 
escravo e a tua escrava poderão repousar como tu” (v.14b), 
ressaltando a igualdade entre todos; chama a atenção o fato 
dos dois relatos mencionarem a filha e a escrava e não a es-

posa; sobre essa questão, Pablo R. Andiñach diz que “esta-
mos diante de um texto legal e litúrgico, portanto é difícil 
imaginar que isso signifique que a esposa não esteja incluída 
entre aquelas pessoas que devem observar a festa do sábado” 
(p.271);

- o último aspecto indicado diz respeito ao motivo pelo 
qual todos devem observar o sábado. Sobre essa questão, as 
duas versões diferem. O relato do Êxodo, “versão pós-exílica 
dos Dez Mandamentos”, como motivo, retoma a criação, o 
descanso sabático de Iahweh no sétimo dia (Ex 20,11). O re-
lato do Deuteronômio, versão “pré-exílica” dos Mandamen-
tos, retoma a libertação da escravidão egípcia (Dt 5,15). A 
justificativa “é humanitária: o descanso do sábado deve ser 
obedecido para que ninguém da família, ou o migrante, ou 
o agregado ou a agregada, nem mesmo os animais tenham 
de trabalhar como se fossem escravos”. A observância do 
sábado “deve fazer lembrar que Javé é contra a opressão e a 
escravidão (Dt 5,12-15)” (Dietrich/Silva, p.8).  

Para R. de Vaux, o sábado é uma instituição muito an-
tiga em Israel, encontrando-se em todas as tradições do Pen-
tateuco. Inicialmente tem o sentido de um dia de descanso 
após seis dias de trabalho (p.516). Para F. Crüsemann, a pre-
scrição para observar o sábado aparece antes do Decálogo. 
O Código da Aliança prescreve: “Durante seis dias farás os 
teus trabalhos e no sétimo descansarás, para que descanse 
o teu boi e o teu jumento e tome alento o filho de tua ser-
va e o estrangeiro” (Ex 23,12). O Código Cultual determina: 
“Seis dias trabalharás, mas no sétimo descansarás, quer na 
aradura quer na colheita” (Ex 34,21). Segundo Crüsemann, 
“trata-se de um dia sem trabalho num período regular de 
sete dias”. Significa que é necessário “santificar o sétimo dia 
não fazendo nada” (p.47). Para esse autor, “o mandamento 
do sábado no Decálogo tematiza unicamente um dia regular 
de descanso, e não uma celebração cúltica ou algo parecido. 
Desse ‘fazer nada’ deve participar todo o grupo que compõe 
a casa” (p.48). O sábado assim vivenciado “é de fato santifi-
cado, pois nesse dia faz-se concreta, sensível e visivelmente 
a experiência libertadora do Deus Iahweh” (Kramer, p.124).

Alguns autores remontam o sábado ao tempo de 
Moisés, outros acham que tal preceito seja mais tardio. Para 
F. Stolz, “o tema do descanso sabático só é essencial em tex-
tos pós-exílicos” (p.1088). Foi no contexto do exílio, quando 
as festas não podiam mais ser celebradas no templo, que a 
observância do sábado começou a adquirir uma importân-
cia maior. Ele passou a ser um sinal da Aliança. Por isso, na 
Lei da Santidade a observância do sábado ocupa um lugar 
de destaque: “Durante seis dias se trabalhará, mas o sétimo 
dia será dia de repouso completo, dia de santa assembleia, 
no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, é 
sábado para Javé” (Lv 23,3; cf. 19,3.30). 
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No pós-exílio, com a reconstrução do templo e a codi-
ficação da Lei, o preceito da observância do sábado se inten-
sificou, a ponto de impor a pena de morte para quem trans-
gredisse esta lei: “Observareis, pois, o sábado, porque é uma 
coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a 
morte” (Ex 31,14; cf. 31,15; 35,2). Proíbe-se, por exemplo, o 
comércio aos sábados: “Se os povos da terra trouxerem para 
vender, no dia de sábado, mercadorias ou qualquer espécie de 
víveres, nada compraremos deles em dia de sábado ou em dia 
santificado” (Ne 10,32; cf. 13,15). Juntamente com a circun-
cisão, a observância do sábado tornou-se critério decisivo de 
pertença ao judaísmo. 

Independentemente do desenvolvimento posterior da fix-
ação do Decálogo, as duas versões deste mandamento mostram 
que o sábado deve ser dedicado a Deus: “O sétimo dia, porém, 
é o sábado de Javé teu Deus” (Ex 20,10a; Dt 5,14a). Desta 
forma, juntamente com a necessidade do descanso do corpo, 
o mandamento trata da importância da comunidade se reunir 
para celebrar e reconhecer o que Deus fez por seu povo, por 
ser o Criador e o Libertador. Assim, o mandamento apresenta 
um ritmo de vida, que passa pelo trabalho e pelo descanso. O 
descanso de Deus no sétimo dia da criação e a ação libertadora 
dos hebreus pelo deserto, apresentados como os motivos da 
observância do sábado, são paradigmáticos, não se esgotando 
em si mesmos, mas prolongando-se na vida das pessoas. As-
sim, não se chega ao “repouso” senão pelo trabalho dos “seis 
dias” e não se chega à “terra prometida” senão pela travessia 
do “deserto”. Desta forma, o que justifica a observância deste 

mandamento é que o sábado dá sentido à semana, da qual é 
parte e plenitude.

Para nós, cristãos, o “primeiro dia da semana” (Mt 28,1; 
Mc 16,9; Lc 24,1; Jo 20,1.19) foi marcado como o dia do en-
contro do Cristo Ressuscitado com as mulheres, que foram 
ao túmulo, e com os discípulos. O sentido que tem o sábado 
judaico é trazido para o domingo e se soma ao sentido cristão 
deste dia: o dia da ressurreição.  

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, pessoalmente e 
comunitariamente?

4º) Contemplação: O que o texto me/nos indica viver/
testemunhar e ensinar?

- O que a reflexão sobre esse mandamento me/nos faz 
ver melhor, nos ensina a viver e a propor aos outros? 

Referências bibliográficas
ANDIÑACH, Pablo R. O livro do Êxodo : um co-

mentário exegético-teológico. São Leopoldo: Sinodal/EST, 
2010.

CRÜSEMANN, Frank. Preservação da liberdade : o 
Decálogo numa perspectiva histórico-social. São Leopoldo: 
Sinodal; Cebi, 1995. 
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el. Em busca da Palavra de Deus : uma leitura do Deuteronô-
mio entre contradições, ambiguidades, violências e solidarie-
dades. São Paulo: Paulus, 2020 (Coleção A Bíblia e o povo). 

Fratelli Tutti: algumas palavras iniciais
Elisandro Guindani1

Renan Paloschi Zanandréa2

No túmulo de São Francisco de Assis o Papa Francis-
co assinou sua mais recente Carta Encíclica, terceira de seu 
pontificado3. O Papa marcou a memória deste grande santo 
da Igreja com um chamado universal à fraternidade e à am-
izade social.

Tendo como pano de fundo a pandemia da Covid-19, o 
Papa Francisco convida a “[...] uma forma de vida com o sa-
bor do Evangelho” (FT 1)4, baseando-se nas Admoestações 
de São Francisco de Assis que, outrora, convidava a sermos 
“todos irmãos” (fratelli tutti). A inspiração é o santo de As-
sis, que carregou um ardente amor pelo Senhor, chegando a 
Ele pelo caminho dos “[...] pobres, abandonados, doentes, 
descartados, enfim, dos últimos” (FT 2). São Francisco mais 
se aproximava de Deus à medida que mais se aproximava 
1  Pároco da paróquia N. S. da Conceição (Caseiros/RS) e reitor do Seminário Maior N. 
S. da Oliveira, Diocese de Vacaria/RS. Professor da disciplina de Metodologia e Prática 
Pastoral na Itepa Faculdades.
2  Licenciado em Matemática e bacharel em Filosofia (Universidade de Passo Fundo – 
UPF); bacharelando em Teologia (Itepa faculdades). Seminarista do segundo ano da etapa 
da Configuração, Diocese de Vacaria/RS.
3  A primeira foi Lumen Fidei (2013), sobre a fé, e a segunda Laudato Si’ (2015), sobre o 
cuidado com a Casa Comum.
4  As referências à Carta Encíclica Fratelli Tutti serão abreviadas com a sigla FT e marcadas 
com o parágrafo correspondente à citação.

dos irmãos (FT 3) e esse é o convite de nosso Papa, o Fran-
cisco que temos hoje à frente da Igreja.

 A dimensão universal do amor fraterno é a marca que 
perpassa todas as páginas da Fratelli Tutti. O texto divide-se 
em oito capítulos, onde o Papa faz uma análise dos prob-
lemas que assolam o mundo atualmente, como o medo, a 
falta de atenção às minorias, a cultura do descarte, a global-
ização e a não atenção aos direitos humanos. Provoca, ainda, 
a olhar para o mundo com abertura de coração, carregando a 
marca da solidariedade, com a promoção do bem moral, da 
gratuidade e do além fronteiras no que se refere ao cuidado 
com os irmãos, negando, assim, todo tipo de individualismo. 
O texto ainda traz apontamentos sobre a importância da boa 
política, que deve carregar a marca do amor e não da ideo-
logia, da ilusão do dinheiro ou do nacionalismo egoísta. O 
Papa Francisco ainda aponta o diálogo como o caminho para 
uma verdadeira amizade social, com a formação para uma 
cultura diferente, enfatizando o encontro com os irmãos, a 
amabilidade, o perdão, o conflito que faz crescer, combaten-
do toda forma de ataque à vida. O Papa ainda denuncia a 
injustiça da guerra e da pena de morte. Por fim, o destaque 
é para o papel fundamental das religiões na promoção da 
fraternidade em todo o mundo. A proposta é para fugir da di-
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visão e, por meio da unidade e da experiência com o mesmo 
Pai, promover o diálogo e a colaboração comum, atingindo 
todos os povos e nações.

 O texto do Papa Francisco baseia-se noutro assinado 
junto com o Grão Imame de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, 
em Abu Dhabi no ano de 2019, tratando da fraternidade em 
prol da paz mundial e da convivência comum5. O objetivo 
é que se dê mais atenção à boa religiosidade, aquela prati-
cada com humildade e que tem como objetivo a paz. A in-
tenção é que se dê “[...] lugar para a reflexão que procede 
da formação religiosa que reúne séculos de experiência e 
sabedoria” (FT 275). Fraternidade e amizade social só serão 
possíveis se baseadas numa experiência real a partir “[...] 
de um renovado encontro com os setores mais pobres e vul-
neráveis” (FT 233), pois “as grandes transformações não são 
construídas na mesa ou no escritório” (FT 231).

 É evidente que o objetivo deste texto é apenas faz-
er uma apresentação geral à Fratelli Tutti6. Não seria pos-
sível desdobrar, em tão poucas linhas, toda a riqueza que nos 
presenteou o Papa Francisco no texto desta encíclica. Seu 
grande sonho com esta publicação é o de que, “[...] perante 
5  Disponível em: http://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/
documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html. Acesso em: 
25 jan. 2020.
6  Este é o primeiro de uma série de dez artigos que serão publicados ao longo deste ano, por 
promoção da Itepa Faculdades, sobre todos os capítulos da Carta Encíclica Fratelli Tutti.

as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, se-
jamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade 
e amizade social que não se limite a palavras” (FT 6). O 
chamado é à ação, em vista da paz e do bem comum, embora 
seja lento e difícil em meio a tantas diferenças. Importa, por-
tanto, “[...] gerar processos de encontro, processos que pos-
sam construir um povo capaz de colecionar as diferenças” 
(FT 217).

Especialmente por sua humildade, São Francisco de 
Assis recebeu o título de “seráfico”, com referência à maior 
das hierarquias angélicas. Que cada um seja também porta-
dor desta humildade, a tal ponto de “dar-se conta de quanto 
vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e 
em qualquer circunstância” (FT 106). A partir disso, com 
Cristo como referência, poderemos ser realmente fratelli 
tutti, alcançando o desejo de São Paulo: “que vosso amor 
seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem; 
com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, 
cada um considerando os outros como mais digno de esti-
ma” (Rm 12,9-10).

Referências
FRANCISCO, Papa. Fratelli Tutti: sobre a fraternidade e a am-

izade social. São Paulo: Paulus, 2020.

BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002.

São José: um coração de pai
Dom Rodolfo Weber, Arcebispo de Passo Fundo (RS)

No dia 19 de março a Igreja celebra a Solenidade de São José, 
esposo da Bem-Aventurada Virgem Maria e Padroeiro Universal 
da Igreja. Na Solenidade da Imaculada Conceição de 2020, o Papa 
Francisco publicou a Carta Apostólica Patris Corde – “Com coração 
de Pai”. A Carta Apostólica tem por objetivo “aumentar o amor por 
este grande Santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua 
intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo”.

Na vida social as “grandes figuras” influenciam o comporta-
mento. São motivo de admiração ou até de “escândalo”. A Igreja, 
desde a sua origem, valoriza os fiéis que foram exemplares, até 
reconhece e declara oficialmente alguns como santos. A eles são 
dedicadas Igrejas, entram no calendário litúrgico, nas ladainhas e 
nas orações.

Qual é a missão dos santos? O Papa Francisco na Carta 
Apostólica nos recorda que a missão dos santos “não é apenas 
conceder milagres ou graças”. Sua missão é de “interceder por 
nós diante de Deus”; eles ajudam os fiéis a “procurar a santidade 
e a perfeição”, pois “a sua vida é uma prova concreta de que é 
possível viver o Evangelho”. “Os santos são exemplos de vida que 
temos de imitar”. Se não conseguimos fazer o que eles fizeram, 
cabe-nos implorar a graça da conversão.

São poucas e breves as referências a José que os evangelis-
tas fazem, mas é o suficiente para indicar que tipo de pai ele era e 
a missão que Deus lhe confiou. Vale replicar o que o Papa Fran-
cisco escreveu, e isto é um convite para ler inteiramente a Carta 
Apostólica. José é caracterizado por Francisco como: um amado 
pai; pai de ternura; pai na obediência; pai no acolhimento; pai com 

coragem criativa; pai trabalhador e pai na sombra. Ao analisar a 
vida de São José naturalmente a reflexão se dirige para nós, pois 
suas virtudes são dignas de admiração e inspiração.

A vida de São José se desenvolve dentro de circunstâncias 
que fogem daquilo que é o natural e o humano. Só é compreensível 
dentro do mistério do plano de salvação de Deus. Deus quer que 
os chamados participem conscientemente e sabendo qual colabo-
ração está sendo lhes solicitada. Nas diversas circunstâncias que 
José diz SIM requer dele uma profunda fé em Deus. O que lhe 
era pedido é por meio de “sonhos” e estes são confiáveis até que 
ponto? José os encara como suficientes para obedecer ao que lhe 
era pedido. Deixa de lado os “seus raciocínios para dar lugar aos 
acontecimentos e, por mais misteriosos que possam parecer a seus 
olhos, ele os acolhe e assume a sua responsabilidade, reconcilian-
do-se com a própria história”. O exemplo de São José mostra-nos 
que a vida espiritual “não é um caminho a ser explicado, mas um 
caminho a ser acolhido”.

São José movido pela obediência da fé tornou-se um homem 
de uma coragem criativa. Tomou todas as medidas necessárias 
para proteger e salvar a mãe e o filho nos dias do nascimento. 
Cuidado que continuou na inserção deles na vida social, religiosa 
e econômica. Leva a família para participar ativamente da vida do 
Templo e vê o filho crescer em “sabedoria, idade e graça diante de 
Deus e dos homens”. Lembra-nos Francisco “Não se nasce pai, 
torna-se pai… E não se torna pai porque colocou um filho no mun-
do, mas porque cuida responsavelmente dele”. José tornou-se pai 
de Jesus, mesmo não tendo-o gerado.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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O rádio
Objetivo: Desenvolver a capaci-

dade de silenciar para ouvir a voz 
do coração.

Material: Rádio de pilha.
Procedimento: Comece a dinâmica co-

mentando sobre a importância do silêncio. 
Calar não é muito fácil para algumas pessoas, mas o silêncio 

é muito importante para escutar a voz de Deus e o gemido do 
próximo. A seguir, divida a turma em três grupos escolhendo um 

141ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (137)
Tânia Madalosso

representante para cada equipe. Peça 
que eles se retirem por alguns minu-
tos e imediatamente esconda o rádio 
ligado bem baixinho. Chame-os no-
vamente para que o encontrem. Os 
grupos  começarão as buscas para lo-
calizar o rádio ligado. O representante do grupo que encon-
trá-lo será o vencedor.

Após encontrar o rádio, cada grupo irá procurar textos 
bíblicos sobre o silêncio para fixar num mural. O grupo que 
achar o maior número de versículos ganha um prémio.

Berinjela com queijo 
(rende: 6 porções Tempo: 1h30 de molho)

Ingredientes
2 berinjelas em fatias
1 colher (sopa) de sal
1 dente de alho amassado
sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
4 ovos ligeiramente batidos com sal
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
300g de queijo provolone fatiado
1 xícara (chá) de molho de tomate
queijo parmesão ralado para polvilhar
óleo para fritar

Modo de preparar
Em uma tigela, colocar as fatias de berinjela e polvil-

har com o sal. Deixe de molho por 30 min, escorrer e lavar 
em água corrente. Secar com papel-toalha e temperar com 
o alho e sal. Passar a berinjela na farinha de trigo, nos ovos 
e na farinha de rosca. Fritar em óleo até dourar e escorrer 
sobre papel-toalha. Em uma fôrma média, dispor uma fatia 
de berinjela e colocar duas fatias de provolone por cima. Por 
cima do provolone, colocar outra fatia de berinjela e final-
izar com o provolone. Regar com o molho, polvilho com 
parmesão e leve ao forno médio preaquecido, por 10 min ou 
até derreter o queijo. Servir.

Croquete de berinjela 
(Rende: 25 unidades, Tempo: 3h)

Ingredientes: 
6 berinjelas picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto
3 batatas cozidas e espremidas
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 colher (café) de noz-moscada em pó
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 ovo
3 colheres (sopa) de farinha de rosca
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de trigo para empanar
óleo para fritar

Modo de preparar
Em uma panela, colocar a berinjela, sal, cobrir com 

água e cozinhar em fogo médio por 20 min ou até amaciar. 
Retirar do fogo, escorrer a água e deixar esfriar. Apertar a 
berinjela com as mãos para retirar toda água. Em uma vasil-
ha, misturar a berinjela, a batata, o parmesão, sal, pimenta, 
noz-moscada e a salsa. Acrescentar o ovo, a farinha de rosca, 
a farinha de trigo e mexer até dar liga. Modelar croquetes, 
empanar na farinha de trigo e frite em óleo quente até dourar. 
Escorrer sobre papel-toalha e sirva.

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)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Aniversários Maio

Ervas e Plantas Medicinais – 137
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

2, Pe. Cezar Menegat, N. 1967
3, Pe. Agostinho F. Dors, N. 1961
4, Diác. Osmar Antonio Lorenzi, N. 1954
9, Pe. Severino Orso, N. 1949
14, Clarice B. Barbieri, N. 1965
Ir. Vitória Margarida Chinvelski, N. 1957 (Past. da Saúde
16, Dom Adimir Antonio Mazali, N. 1966
20, Diác. Almeri Bornelli, N. 1943
22, Diác. Selin José Picoli, O. 1983
25, Pe. João Dirceu Nardino, N. 1966

Empadão de berinjela 
(rende: 10 porções,  tempo:2 h)
Ingredientes:
1 kg de farinha de trigo
500g de gordura vegetal hidrogenada
sala a gosto
5 ovos
2 gemas para pincelar
Recheio:
1 xícara (chá) de azeite
2 cebolas em cubos
6 berinjelas em cubos com a casca
1 pimentão verde picado
1 pimentão vermelho picado

1 pimentão amarelo picado
1 xícara (chá) de azeitonas picadas
2 colheres (sopa) de salsa picada 
sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparar
Em uma tigela, misturar os ingredientes da massa até 

desgrudar das mãos. Em uma panela, em fogo médio, aquec-
er o azeite e fritar a cebola por 5 minutos. Adicionar a ber-
injela e frite por 10 min, sem parar de mexer. Acrescentar os 
pimentões, a azeitona, a salsa, sal, pimenta e refogue por 10 
min ou até amaciar. Retirar do fogo e deixe esfriar. Com par-
te da massa, forrar uma fôrma de  aro removível de 25 cm, 
colocar o recheio e cobrir com o restante da massa. Pincelar 
com a gema e leve ao forno médio, preaquecido por 40 min 
ou até dourar. Esperar amornar, desenformar e servir decora-
do como desejar.

Romãnzeiro
Punica granatum, L.
Pertence à família das Punicá-

ceas
Também conhecido como: 

Romã, pão-graná
O Romãnzeiro é uma planta 

que contém vários ramos tortuosos 
e com pequenos espinhos. As fol-
has são opostas verde-vermelhas 
quando novas e verde-amarronza-
das quando mais velhas. As flores 

são solitárias geralmente de dois ou três de cor vermelha 
viva e boa apresentação na luz solar. O fruto é uma gaba 
esférica em forma de um pequeno cálice contendo inúmeras 
sementes internas comestíveis de cor vermelha. A sua repro-
dução é feita por estaquia ou pelo plantio de suas gemas.

Propriedades medicinais
Usa-se as sementes, a casca da fruto e do tronco e a 

casca da raiz. 
A fruta do mesmo contém as vitaminas: A, que é um 

micronutriente que desempenha papel essencial na visão, 
crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvimento e 
manutenção do tecido do organismo todo; C, que é um an-
tioxidante que tem capacidade de proteger o organismo dos 
danos provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo 
geral; E, que é um antioxidante que protege as células do or-
ganismo contra danos de compostos químicos reativos con-
hecidos como radicais livres; Potássio, que ajuda a regular a 
pressão arterial e fortalecer as artérias; Ferro, essencial para 
produção dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da 
pele, do tecido muscular e ao mesmo tempo um poderoso an-

tioxidante que auxiliam a combater o colesterol na corrente 
sanguínea e restabelecem a função entre as células.

O chá da raiz é ótimo adstringente que provoca con-
strição dos tecidos e diminui as secreções provocadas por 
uma hemorragia ou ferida.

O chá de sua raiz apresenta propriedades vermífugas 
que eliminam giárdias e oxiúros. 

A casca da fruto secada é ótima para fazer um ex-
celente chá que é depurativo do sangue, diurético e tônico. 

Usa-se a mesma também para combater disenterias, 
diarreias, cólicas, hemorroidas, inflamações, gengivites, 
afonia, afecção nas cordas vocais, perda de voz e problemas 
ligados à garganta. 

Ela também é indicada para diminuir a dor provocada 
pela inflamação das amígdalas e gânglios. 

Obs.: A casca da fruta verde não pode ser consumida 
devido a uma alta concentração de alcaloides que provocam 
intoxicação. Por isso deve ser secada na sombra.
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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

Um ano especial para a família

O objetivo: amadurecer os frutos da Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
do Papa Francisco “A alegria do amor na família” de 19 de março de 
2016 e aproximar a Igreja das famílias de todo o mundo, postas à pro-

va pela atual pandemia; fazer da família protagonista da pastoral


