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

- 02, Dom Adimir, 
visita administrativa 
na sede paroquial 
São Pedro, Erechim.
- 03 – Santíssimo 
Corpo e Sangue de 
Cristo – Dia Euca-
rístico, dentro do 

ano jubilar de ouro da Diocese .
- 05, Das 13h30 às 17h, curso de formação para assessores 

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

- 06 – 10º DTCB 
- 07, Das 13h30 às 16h30, encontro das coordenações pa-

roquiais da Animação Bíblico-catequética, local a ser 
defi nido.

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

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

19 do município de Paulo Bento.
- 13 – 11º DTC-B – Início da 36ª Semana Nacional do Mi-

grante; Dia mariano e vocacional no Santuário de Fáti-
ma no ano jubilar de ouro da Diocese, com oração da 
manhã às 7h, oração do Ângelus às 11h50, terço e mis-
sa às 14h e às 18h30; Dom Adimir, missa e crismas na 
igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.

- 15, 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da Comis-
são Regional de Presbíteros na sede da CNBB em Por-

to Alegre; 13h30, de forma virtual, reunião da Cáritas, 
para todas as paróquias; 19h, reunião da Área Pastoral 
de Getúlio Vargas, em Estação.

- 18, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. 
Sra. de Fátima; Dom Adimir, visita administrativa na 
sede paroquial Santa Teresinha, Estação.

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

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

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

- 23, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. 
Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.

- 24 – Solenidade da Natividade de São João Batista 
- 25, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial 

São Roque, Itatiba do Sul.
- 25 a 03 de julho, Novena em preparação da festa do padro-

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

Aloysio Hoff mann (1998), primeiro Bispo da Diocese 
de Erexim; Dom Adimir, 09h, missa e crismas na comu-
nidade São João Batista, Vila Hortência, Áurea.

- 30, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. 
Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.

“A festa de Corpus Christi é um mistério de atração
a Cristo e de transformação nele”

... Precisamente em virtude do testamento de amor (de Cristo na última Ceia), a 
comunidade cristã reúne-se todos os domingos, e cada dia, em volta da Eucaristia, sa-
cramento do Sacrifício redentor de Cristo. E, atraídos pela sua presença real, os cristãos 
adoram-no e contemplam-no através do sinal humilde do pão que se torna o seu Corpo.

... cada celebração eucarística remete para a vida e para as vicissitudes concretas 
da nossa existência. ...

Portanto, a festa de Corpus Christi é um mistério de atração a Cristo e de transfor-
mação nele. E é escola de amor concreto, paciente e sacrifi cado, como Jesus na Cruz. 
Ensina-nos a ser mais hospitaleiros e disponíveis em relação a quantos estão em busca de compreensão, de ajuda e de en-
corajamento, e vivem marginalizados e sozinhos. (Papa Francisco, 03 de junho de 2018)



Diocese de Erexim - RS

3Papa Francisco

Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco - Páscoa 2021
(Mensagem à cidade [de Roma] e ao mundo)

Basílica de São Pedro, do-
mingo, 4 de abril de 2021

Queridos irmãos e irmãs, 
boa Páscoa! Boa, santa e serena 
Páscoa!

Hoje ressoa, em todas as par-
tes do mundo, o anúncio da Igreja: 
«Jesus, o crucificado, ressuscitou, 
como tinha dito. Aleluia».

O anúncio de Páscoa não 
oferece uma miragem, não revela uma fórmula mágica, não 
indica uma via de fuga face à difícil situação que estamos a 
atravessar. A pandemia está ainda em pleno desenvolvimen-
to; a crise social e económica é muito pesada, especialmente 
para os mais pobres; apesar disso – e é escandaloso –, não 
cessam os conflitos armados e reforçam-se os arsenais mili-
tares. Isto é o escândalo de hoje.

Perante, ou melhor, no meio desta complexa realidade, 
o anúncio de Páscoa encerra em poucas palavras um acon-
tecimento que dá a esperança que não dececiona: «Jesus, 
o crucificado, ressuscitou». Não nos fala de anjos nem de 
fantasmas, mas dum homem, um homem de carne e osso, 
com um rosto e um nome: Jesus. O Evangelho atesta que 
este Jesus, crucificado sob Pôncio Pilatos por ter dito que 
era o Cristo, o Filho de Deus, ao terceiro dia ressuscitou, 
conforme as Escrituras e como Ele próprio predissera aos 
seus discípulos.

O próprio Crucificado, não outra pessoa, ressuscitou. 
Deus Pai ressuscitou o seu Filho Jesus, porque cumpriu até 
ao fim o seu desígnio de salvação: tomou sobre Si a nos-
sa fraqueza, as nossas enfermidades, a nossa própria morte; 
sofreu as nossas dores, carregou o peso das nossas iniqui-
dades. Por isso Deus Pai O exaltou, e agora Jesus Cristo vive 
para sempre, Ele é o Senhor.

As testemunhas referem um detalhe importante: Jesus 
ressuscitado traz impressas as chagas das mãos, dos pés e do 
peito. Estas chagas são a chancela perene do seu amor por 
nós. Quem sofre uma provação dura, no corpo e no espírito, 
pode encontrar refúgio nestas chagas, receber através delas 
a graça da esperança que não dececiona.

Cristo ressuscitado é esperança para quantos ainda 
sofrem devido à pandemia, para os doentes e para quem per-
deu um ente querido. Que o Senhor lhes dê conforto, e apoie 
médicos e enfermeiros nas suas fadigas! Todos, sobretudo as 
pessoas mais frágeis, precisam de assistência e têm direito a 
usufruir dos cuidados necessários. Isto é ainda mais eviden-
te neste tempo em que todos somos chamados a combater 
a pandemia, e um instrumento essencial nesta luta são as 
vacinas. Por isso, no espírito dum «internacionalismo das 
vacinas», exorto toda a comunidade internacional a um em-

penho compartilhado para superar 
os atrasos na distribuição delas e 
facilitar a sua partilha, especial-
mente com os países mais pobres.

O Crucificado Ressuscitado 
é conforto para quantos perderam 
o trabalho ou atravessam graves 
dificuldades económicas e care-
cem de adequada proteção social. 
O Senhor inspire a ação das auto-

ridades públicas para que a todos, especialmente às famílias 
mais necessitadas, sejam oferecidas as ajudas necessárias 
para um condigno sustento. Infelizmente a pandemia elevou 
de maneira dramática o número dos pobres, fazendo cair no 
desespero milhares de pessoas.

«É necessário que os “pobres” de todo o gênero rea-
prendam a esperar», disse São João Paulo II na sua viagem 
ao Haiti. E é precisamente para o querido povo haitiano que, 
neste dia, vai o meu pensamento e encorajamento a fim de 
não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o 
futuro com confiança e esperança. É verdade! O meu pens-
amento dirige-se de forma especial para vós, queridas irmãs 
e irmãos haitianos: estou unido e solidário convosco e faço 
votos de que se resolvam definitivamente os vossos prob-
lemas. Rezo por isso, queridos irmãos e irmãs haitianos.

Jesus ressuscitado é esperança também para tantos jo-
vens que foram forçados a transcorrer longos períodos sem 
ir à escola ou à universidade e sem partilhar o tempo com os 
amigos. Todos precisamos de viver relações humanas reais 
e não apenas virtuais, sobretudo na idade em que se formam 
o caráter e a personalidade. Ouvimo-lo na passada sexta-fei-
ra durante a Via-Sacra das crianças. Estou unido aos jovens 
de todo o mundo e, neste momento, especialmente aos da 
Birmânia que se empenham pela democracia, fazendo ouvir 
pacificamente a sua voz, cientes de que o ódio só pode ser 
dissipado pelo amor.

Que a luz do Ressuscitado seja fonte de renascimento 
para os migrantes que fogem da guerra e da miséria. Nos seus 
rostos, reconhecemos o rosto desfigurado e sofredor do Sen-
hor que sobe ao Calvário. Oxalá não lhes faltem sinais concre-
tos de solidariedade e fraternidade humana, penhor da vitória 
da vida sobre a morte que celebramos neste dia. Agradeço 
aos países que acolhem com generosidade os atribulados à 
procura de refúgio, especialmente o Líbano e a Jordânia, que 
alojam muitos refugiados em fuga do conflito sírio.

Possa o povo libanês, que atravessa um período de di-
ficuldades e incertezas, sentir a consolação do Senhor res-
suscitado e ter o apoio da comunidade internacional na sua 
vocação de ser uma terra de encontro, convivência e plural-
ismo.
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Cristo, nossa paz, faça cessar fi-
nalmente o fragor das armas na amada 
e atormentada Síria, onde vivem já em 
condições desumanas milhões de pes-
soas, bem como no Iémen, cujas vicis-
situdes estão rodeadas por um silêncio 
ensurdecedor e escandaloso, e na Líbia, 
onde se vislumbra finalmente a via de 
saída dum decénio de contendas e con-
frontos sangrentos. Que todas as partes 
envolvidas se empenhem efetivamente 
por fazer cessar os conflitos e permitir 
aos povos exaustos pela guerra que vivam em paz e iniciem 
a reconstrução dos respetivos países.

A Ressurreição leva-nos, naturalmente, a Jerusalém. 
Para ela imploramos do Senhor paz e segurança (cf. Sal 
122), a fim de que corresponda à sua vocação de ser lugar 
de encontro onde todos se possam sentir irmãos e onde is-
raelitas e palestinenses encontrem a força do diálogo para 
alcançar uma solução estável, em que convivam lado a lado 
dois Estados em paz e prosperidade.

Neste dia de festa, o meu pensamento volta ainda ao 
Iraque, que tive a alegria de visitar no mês passado e pelo 
qual rezo a fim de continuar o caminho de pacificação em-
preendido e deste modo realizar o sonho de Deus duma 
família humana hospitaleira e acolhedora para todos os seus 
filhos[1].

A força do Ressuscitado sustente as populações afri-
canas que veem o seu futuro comprometido por violências 
internas e pelo terrorismo internacional, especialmente no 
Sahel e na Nigéria, bem como na região de Tigré e Cabo 
Delgado. Continuem os esforços para se encontrar soluções 
pacíficas para os conflitos, no respeito pelos direitos hu-
manos e a sacralidade da vida, através dum diálogo fraterno 
e construtivo em espírito de reconciliação e operosa soli-
dariedade.

No mundo, há ainda demasiadas 
guerras e violências! O Senhor, que é a 
nossa paz, nos ajude a vencer a mentali-
dade da guerra. Conceda a quantos estão 
prisioneiros nos conflitos, especialmente 
no leste da Ucrânia e no Nagorno-Kara-
bakh, a graça de retornarem sãos e sal-
vos às suas famílias, e inspire os gov-
ernantes de todo o mundo a travarem a 
corrida a novos armamentos. Hoje, 4 de 
abril, celebra-se o Dia Mundial contra as 
Minas Antipessoais, munições velhacas 

e terríveis que, anualmente, matam ou mutilam tantas pes-
soas inocentes e impedem os seres humanos de «caminhar 
juntos pelas sendas da vida, sem ter receio das ciladas de 
destruição e de morte»[2]. Como seria melhor um mundo 
sem estes instrumentos de morte!

Queridos irmãos e irmãs, também este ano, em vári-
os lugares, muitos cristãos celebram a Páscoa no meio de 
grandes limitações e, às vezes, sem poderem sequer ir às 
celebrações litúrgicas. Rezemos para que tais limitações, 
bem como toda a limitação à liberdade de culto e religião no 
mundo, sejam removidas e cada um possa livremente rezar 
e louvar a Deus.

No meio das múltiplas dificuldades que estamos a at-
ravessar, nunca esqueçamos que fomos curados pelas chagas 
de Cristo (cf. 1 Ped 2, 24). À luz do Ressuscitado, os nos-
sos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, agora 
há vida; onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar 
a Cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. E, agora, 
rezemos para que os efeitos benéficos daquela cura se espal-
hem por todo o mundo. Boa, santa e serena Páscoa!

[1] Cf. Encontro Inter-religioso em Ur, 6/III/2021.
[2] São João Paulo II, Angelus, 28/II/1999.

Mensagem do Papa Francisco, assinada pelo Cardeal Pietro Pa-
rolin, por ocasião do dia Mundial da Água 2021 (22 de março)

Excelências!
É uma honra saudar-vos cor-

dialmente, também em nome do Santo 
Padre, por ocasião do Dia mundial da 
água de 2021.

O tema escolhido para este ano, 
«Valorizar a água», convida-nos a 
ser mais responsáveis na tutela e uti-
lização deste elemento tão fundamen-
tal para a preservação do nosso pla-
neta. Com efeito, sem água não haveria vida, nem centros 
urbanos, nem produtividade agrícola, florestal ou pecuária. 
No entanto, este recurso não tem sido tratado com o zelo e 

a atenção que merece. Desperdiçá-lo, 
negligenciá-lo ou poluí-lo é um erro 
que continua a repetir-se inclusive nos 
dias de hoje.

Não só, mas até no sécu-
lo XXI,  na era do progresso e da 
evolução tecnológica, o acesso à água 
potável segura não está ao alcance de 
todos. O Santo Padre lembra-nos que a 
água «é um direito humano essencial, 

fundamental e universal [...] condição para o exercício dos 
outros direitos humanos» (Encíclica Laudato si’, 30); um 
bem ao qual todos os seres humanos, sem exceção, têm di-
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reito de aceder de modo adequado, para poder levar uma 
vida digna. Portanto, «este mundo tem uma grave dívida so-
cial para com os pobres que não têm acesso à água potável, 
porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua 
dignidade inalienável» (ibidem).

Para além desta triste realidade, hoje acrescentam-se 
os efeitos nocivos das mudanças climáticas: inundações, 
secas, aumento da temperatura, alterações repentinas e im-
previsíveis de pluviosidade, degelos, redução das correntes 
dos rios e esgotamento das águas subterrâneas. Todos estes 
fenómenos prejudicam e diminuem a qualidade da água e, 
consequentemente, impedem uma vida pacífi ca e frutuosa. 
Também contribuem para esta situação a difusão da cultu-
ra do desperdício e a globalização da indiferença, que leva 
o homem a sentir-se autorizado a saquear e a despojar a 
criação. Sem esquecer a atual crise sanitária, que aumen-
tou as desigualdades sociais e económicas existentes, sa-
lientando os danos causados pela ausência ou inefi ciência 
dos serviços hídricos entre os mais necessitados.

Pensando naqueles que hoje estão privados de um 
bem tão essencial como a água, assim como nas gerações 
vindouras, convido todos a trabalhar para pôr fi m à polu-
ição dos mares e rios, dos cursos de água subterrâneos e das 
nascentes, através de um trabalho educativo que promova 
uma mudança no nosso estilo de vida, a procura do bem, 
da verdade, da beleza e da comunhão 
com outras pessoas, tendo em vista o 
bem comum. Que estes sejam os el-
ementos determinantes das escolhas 
de consumo, poupança e investimen-
to (cf. São João Paulo II, Encíclica 
Centesimus annus, 36). 

Portanto, «Valorizar a água», 
como afi rma o tema deste ano, sig-
nifi ca mudar a nossa própria lingua-
gem. Em vez de falar do seu “con-
sumo”, devemos referir-nos ao seu 
“uso” sensato, de acordo com as 
nossas necessidades reais e respeit-
ando as dos outros. «Se alguém tem água de sobra, mas 
poupa-a pensando na humanidade», diz-nos o Santo Padre, 
«é porque atingiu um nível moral que lhe permite transcend-
er-se a si mesmo» (Encíclica Fratelli tutti , 117). Se viv-
ermos sobriamente e colocarmos a solidariedade no centro 
dos nossos critérios, utilizaremos a água racionalmente, sem 

a desperdiçar de modo inútil, e poderemos partilhá-la com 
quantos dela mais precisam. Por exemplo, se protegermos os 
pântanos, se reduzirmos as emissões de gases com efeito de 
estufa, se permitirmos a irrigação aos pequenos agricultores 
e melhorarmos a resiliência nas áreas rurais, as comunidades 
de baixo rendimento, que são as mais vulneráveis em termos 
de abastecimento de água, benefi ciarão e emergirão do seu 
estado de prostração e abandono.

«Valorizar a água» também pode signifi car reconhecer 
que a segurança alimentar e a qualidade da água estão inti-
mamente interligadas. Com efeito, este recurso desempenha 
um papel essencial em todas as fases dos sistemas alimen-
tares: na produção, transformação, preparação, consumo e, 
em parte, até na distribuição de alimentos. O acesso à água 
potável e saneamento adequado reduz o risco de poluição 
alimentar e a propagação de doenças infeciosas, que afetam 
o estado nutricional e a saúde das pessoas. Muitas, talvez 
a maioria, das doenças causadas pelos alimentos têm efeti-
vamente origem na má qualidade da água utilizada na sua 
produção, transformação e preparação. 

A fi m de garantir o acesso justo à água, é de vital 
urgência agir sem demora, para pôr fi m de uma vez por todas 
ao seu desperdício, à sua comercialização e à sua poluição. A 
colaboração entre Estados, entre os setores público e priva-
do, e a multiplicação de iniciativas de organismos intergov-

ernamentais são mais necessárias do 
que nunca. São também urgentes a 
cobertura jurídica vinculativa, o apo-
io sistemático e efi caz para assegurar 
que a água potável chegue, em quan-
tidade e qualidade, a todas as áreas 
do planeta.

Portanto, apressemo-nos a dar 
de beber aos sedentos. Vamos corri-
gir o nosso estilo de vida, de modo 
a não esbanjar nem poluir. Tor-
nemo-nos protagonistas da bondade 
que levou São Francisco de Assis a 
defi nir a água como irmã «que é mui-

to útil, humilde, preciosa e casta» (Cântico das criaturas : 
ff   263). São propósitos que confi o ao Todo-Poderoso, para 
que  nos ajude a realizá-los dando o melhor de nós próprios.

L'Osservatore Romano, Edição semanal em portu-
guês, Ano LII, número 12 (2.709), terça-feira 23 de março 
de 2021.

Site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Carta do Papa Francisco aos Participantes nos Encontros de Prima-
vera de 2021 do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial

 Ao Grupo do Banco Mundi-
al e ao Fundo Monetário Interna-
cional

Estou grato pelo amável con-
vite a dirigir-me aos participantes 
nos Encontros de primavera de 
2021 do Grupo do Banco Mundial 
e do Fundo Monetário Internacio-
nal através desta carta, que confiei 
ao Cardeal Peter Turkson, Prefeito 
do Dicastério da Santa Sé para a 
Promoção do Desenvolvimento 
Humano Integral.

No ano que findou, como resultado da pandemia de 
Covid-19, o nosso mundo foi obrigado a enfrentar uma série 
de crises socioeconómicas, ecológicas e políticas, graves e 
indissociáveis. Espero que os vossos debates contribuam 
para um modelo de “retomada” capaz de gerar soluções no-
vas, mais inclusivas e sustentáveis para apoiar a economia 
real, ajudando os indivíduos e as comunidades a realizar as 
suas aspirações mais profundas e o bem comum universal. O 
conceito de retomada não pode contentar-se com regressar 
a um modelo de vida económica e social injusto e insus-
tentável, onde uma exígua minoria da população mundial 
possui metade da sua riqueza.

Não obstante a nossa profunda convicção de que todos 
os homens e mulheres são criados iguais, muitos dos nossos 
irmãos e irmãs da família humana, especialmente quantos 
estão à margem da sociedade, são na realidade excluídos 
do mundo financeiro. Contudo, a pandemia recordou-nos 
mais uma vez que ninguém se salva sozinho. Se quiser-
mos sair desta situação como mundo melhor, mais humano 
e solidário, é necessário conceber formas novas e criativas 
de participação social, política e económica, sensíveis à voz 
dos pobres e comprometidas a incluí-los na construção do 
nosso futuro comum (cf. Fratelli tutti, 169). Como peritos 
em finanças e economia, bem sabeis que a confiança, que 
nasce da interligação entre as pessoas, é a pedra angular 
de todos os relacionamentos, incluindo os financeiros. Tais 
relações só podem ser construídas mediante o desenvolvi-
mento de uma “cultura do encontro”, na qual cada voz possa 
ser ouvida e todos possam prosperar, encontrando pontos de 
contacto, construindo pontes e projetando algo que envolva 
todos (cf. ibid., n. 216).

Enquanto muitos países consolidam planos de retom-
ada individuais, persiste a necessidade urgente de um plano 
global que possa criar novas instituições ou regenerar as ex-
istentes, de modo especial as de governo global, ajudando 
a construir uma nova rede de relações internacionais para 
favorecer o desenvolvimento humano integral de todos os 

povos. Necessariamente, isto sig-
nifica conceder às nações mais po-
bres e menos desenvolvidas uma 
participação concreta na tomada 
de decisões, facilitando o acesso ao 
mercado internacional. O espírito 
de solidariedade global exige tam-
bém, no mínimo, uma significati-
va redução do peso da dívida das 
nações mais pobres, que foi exac-
erbada pela pandemia. Reduzir o 
peso da dívida de tantos países e 
comunidades, hoje, constitui um 
gesto profundamente humano que 

pode ajudar as pessoas a progredir, a ter acesso às vacinas, à 
saúde, à educação e ao trabalho.

Também não podemos ignorar outro tipo de dívida: 
a “dívida ecológica” que existe de modo particular entre o 
norte e o sul do mundo. Com efeito, temos uma dívida com 
a própria natureza, mas também com as pessoas e os países 
atingidos pela degradação ecológica e pela perda da biodi-
versidade, induzidas pelo homem. A este respeito, considero 
que a indústria financeira, que se distingue pela sua grande 
criatividade, se demonstrará capaz de desenvolver mecanis-
mos ágeis para calcular esta dívida ecológica, de tal forma 
que os países desenvolvidos a possam pagar, não apenas 
limitando de maneira significativa o próprio consumo de 
energia não renovável, ou ajudando os países mais pobres 
a pôr em prática políticas e programas de desenvolvimen-
to sustentável, mas também cobrindo os custos da inovação 
necessária para tal finalidade (cf. Laudato si’, 51-52).

Para um desenvolvimento justo e integrado é funda-
mental uma profunda compreensão do objetivo e do propósi-
to essencial de toda a vida económica, nomeadamente o bem 
comum universal. Por isso, o dinheiro público nunca deve 
ser separado do bem público, e os mercados financeiros de-
veriam apoiar-se em leis e regulamentos destinados a asse-
gurar que trabalhem verdadeiramente para o bem comum. 
Portanto, o compromisso de solidariedade económica, finan-
ceira e social exige muito mais do que a realização de atos 
de generosidade esporádicos. «É pensar e agir em termos de 
comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apro-
priação dos bens por parte de alguns. É também lutar contra 
as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de 
trabalho, a terra e a casa, a negação dos direitos sociais e 
laborais (...) A solidariedade, entendida no seu sentido mais 
profundo, é uma forma de fazer história» (Fratelli tutti, 116).

É hora de reconhecer que os mercados — especial-
mente os financeiros — não se governam sozinhos. Os mer-
cados devem ser sustentados por leis e regulamentos que as-
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segurem a sua ação em vista do bem comum, garantindo que 
as finanças — em vez de ser meramente especulativas ou de 
se financiar apenas a si mesmas — trabalhem pelos objeti-
vos sociais tão necessários no contexto da atual emergência 
sanitária global.

A este propósito, precisamos de modo especial de uma 
solidariedade vacínica equitativamente financiada, pois não 
podemos permitir que a lei do mercado prevaleça sobre a lei 
do amor e da saúde de todos. Reitero aqui o meu apelo aos 
chefes de governo, às empresas e às organizações interna-
cionais que trabalhem em conjunto a fim de fornecer vacinas 
a todos, especialmente aos mais vulneráveis e necessitados 
(cf. Mensagem Urbi et Orbi, Natal de 2020).

Faço votos a fim de que nestes dias as vossas deliber-
ações formais e os vossos encontros pessoais deem muitos 
frutos para o discernimento de soluções sábias em vista de 
um futuro mais inclusivo e sustentável. Um futuro em que as 
finanças estejam ao serviço do bem comum, em que as pes-
soas vulneráveis e marginalizadas estejam no centro e em 
que a terra, a nossa casa comum, seja bem tutelada.

Ao transmitir os meus melhores votos orantes pela 
fecundidade dos encontros, invoco sobre todos os partici-
pantes as bênçãos divinas de sabedoria, compreensão, bom 
conselho, força e paz.

Francisco

Mensagem em vídeo do Papa Francisco por ocasião da 58ª As-
sembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Queridos irmãos no Episcopado,
Por ocasião da 58º Assembleia geral da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, quero me dirigir a vocês; e 
perdoem-me que o faça em espanhol, mas entre Brasil e Ar-
gentina há um idioma que todos entendemos: o “portunhol”, 
assim que vocês me entenderão. E, através de vocês, quero me 
dirigir a cada brasileiro e brasileira, no momento em que este 
tão amado país enfrenta uma das provas mais difíceis de sua 
história. 

Desejo, em primeiro lugar, manifestar a minha proximi-
dade a todas as centenas de milhares de famílias que choram a 
perda de um ente querido. Jovens, idosos, pais e mães, médi-
cos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres: a pan-
demia não excluiu ninguém no seu rastro de sofrimento. Pen-
so de modo particular nos Bispos que faleceram, vítimas da 
COVID. Peço a Deus que conceda a todos o descanso eterno 
e que traga consolação aos corações enlutados dos familiares 
que muitas vezes nem sequer puderam despedir-se dos seus 
parentes amados. E esta partida sem poder despedir-se, esta 
partida na solidão mais despojada é uma das maiores dores de 
quem parte e de quem fica.

Queridos irmãos, ainda ressoa junto de nós o anúncio 
da vitória do Senhor Jesus sobre a morte e o pecado. O anún-
cio Pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos 
corações: não podemos dar-nos por vencidos! Como cantamos 
na Sequência do Domingo de Páscoa: “Duelam forte e mais 
forte: é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida, cativo, é 
morto, mas reina vivo!” Sim queridos irmãos, o mais forte está 
ao nosso lado! Cristo venceu! Venceu a morte! Renovemos a 
esperança de que a vida vencerá!

A nossa fé em Cristo Ressuscitado nos mostra que po-
demos superar esse momento trágico. Nossa esperança nos dá 
coragem para nos reerguermos. A caridade nos impulsiona a 
chorar com os que choram e a dar a mão, sobretudo aos mais 
necessitados, para que possam voltar a sorrir. E a caridade nos 

impulsiona a nós como Bispos a nos despojar. Não tenham 
medo de despojar-se. Cada um sabe de que coisa... É possível 
superar a pandemia, é possível superar suas consequências. 
Mas somente conseguiremos se estivermos unidos! A Con-
ferência Episcopal deve ser una neste momento, pois o povo 
que sofre é uno.

Durante a minha inesquecível visita ao Brasil em 2013, 
ao referir-me à história de Nossa Senhora Aparecida, comen-
tava que aquela imagem encontrada dividida, podia servir de 
símbolo para a realidade brasileira: “Aquilo que estava queb-
rado retoma a unidade. (...) Em Aparecida, logo desde o início, 
Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fratu-
rado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, 
distâncias ainda hoje existentes estão destinados a desapare-
cer. A Igreja não pode descurar esta lição: a Igreja deve ser 
instrumento de reconciliação” (Discurso, 27/07/2013). 

E ser instrumento de reconciliação, ser instrumento de 
unidade. Essa é a missão da Igreja no Brasil: hoje mais do que 
nunca! Para tal, é preciso deixar de lado as divisões, os desen-
tendimentos. É preciso nos encontrar no essencial. Com Cris-
to, por Cristo e em Cristo reencontrar à “unidade do Espírito, 
pelo vínculo da paz” (Ef 4,3). Somente assim vocês, como 
Pastores do Povo de Deus, poderão inspirar os fiéis católicos, 
mas também os demais cristãos e os homens e mulheres de boa 
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vontade, em todos os níveis da sociedade, inclusive no nível 
institucional e governamental, poderão inspirar a trabalhar 
juntos para superar não somente o coronavírus, mas também 
outro vírus que há muito tempo assola a humanidade: o vírus 
da indiferença, que nasce do egoísmo e gera injustiça social. 

Queridos irmãos, o desafio é grande. Porém sabemos que 
o Senhor caminha conosco: “Eis que estarei convosco, todos os 
dias, até o final dos tempos” (Mt 28,20) – nos diz Ele. Por isso, 
na certeza de que “não nos deu um espírito de covardia, mas 
de fortaleza, de amor e moderação” (2 Tim 1,7), deixemos “de 
lado tudo o que non atrapalha e o pecado que nos envolve. Cor-
ramos com perseverança na competição que nos é proposta, 
com os olhos fixos em Jesus” (cf. Heb 12, 1-2). Sempre Jesus! 
Nele está a nossa base, a nossa força, a nossa unidade.

Peço ao Senhor ressuscitado que esta Assembleia Geral 
produza frutos de unidade e reconciliação para todo o povo 
brasileiro e na Conferência Episcopal. Unidade que não é uni-
formidade, mas que é harmonia: essa unidade harmônica que 
somente o Espírito Santo confere. Imploro à Nossa Senhora 
Aparecida que Ela, como Mãe, fomente entre todos os seus 
filhos a graça de ser defensores do bem e da vida dos outros, 
bem como promotores da fraternidade. 

A cada um de vocês, queridos irmãos Bispos, aos fiéis 
que lhes foram confiados e a todo povo brasileiro concedo 
de todo o coração a minha Bênção. E por favor, peço que 
não se esqueçam de rezar por mim. O Senhor vos abençoe.

O Papa: Santa Teresa de Ávila, exemplo do papel
das mulheres na Igreja e na sociedade

De 12 a 15 de abril, foi realizado Congresso 
Internacional na Universidade Católica de Santa 
Teresa de Jesus de Ávila, na Espanha "Mulher 
Excepcional", por ocasião do 50º aniversário do 
Doutorado da Santa de Ávila. Assinado na Sol-
enidade de São José, e lido na abertura do Con-
gresso, o Sucessor de Pedro remonta à figura da 
santa de Ávila, que recebeu de São Paulo VI em 
27 de setembro de 1970 o título de Doutora da 
Igreja, sendo a primeira mulher a receber o título que, como 
escreve o Santo Padre, "reconhece o precioso ensinamento que 
Deus nos deu em seus escritos e no testemunho de sua vida".

Diz o Papa aos participantes do Congresso que o exem-
plo de Santa Teresa de Jesus não é apenas para os que sentem 
o chamado à vida religiosa, mas "para todos os que desejam 
progredir no caminho da purificação de toda a mundanização". 
Ressalta que "tê-la como amiga, companheira e guia em nossa 
peregrinação terrena dá segurança e paz de espírito".

Para o Papa, “É bonito lembrar que todas as graças místi-
cas que recebia as trasladavam ao céu; mas ela sabia como 
trasladar o céu para a terra, fazendo de sua vida uma morada 
de Deus, na qual todos tinham um lugar. Para que nossa socie-
dade seja cada vez mais humana e para que todos possamos 
viver na fraternidade que vem do mesmo Pai, é importante 
ouvir seu convite a ‘entrar em nós mesmos’ para encontrar o 
Senhor, e assim testemunhar que ‘Deus é suficiente’”

Uma chama que continua a brilhar
Com as palavras de Paulo VI, Francisco recorda a na-

tureza excepcional desta mulher, cuja coragem, inteligência, 
tenacidade, à qual ela uniu "uma sensibilidade pela beleza e 
uma maternidade espiritual para com todos os que se aprox-
imavam de sua obra", são "um exemplo único do papel ex-
traordinário que a mulher desempenhou ao longo da história 
na Igreja e na sociedade".

“Apesar dos cinco séculos que nos sepa-
ram de sua existência terrena, - diz o Pontífice - a 
chama que Jesus acendeu em Teresa continua a 
brilhar neste mundo sempre necessitado de teste-
munhas corajosas, capazes de derrubar qualquer 
muro, seja ele físico, existencial ou cultural.”

Exemplo para os que querem progredir na 
purificação

O Santo Padre afirma que Santa Teresa "continua a falar-
nos hoje através de seus escritos". Sua mensagem - acrescenta 
- está aberta a todos, para que, conhecendo-a e contemplando-a, 
possamos ser seduzidos pela beleza da palavra e pela verdade 
do conteúdo, e possa fazer surgir em nós o desejo de avançar 
no caminho da perfeição. Tê-la como amiga, companheira e 
guia em nossa peregrinação terrestre confere segurança e paz 
de espírito. Seu exemplo não é apenas para nossos irmãos e 
irmãs que sentem o chamado à vida religiosa, mas para todos 
os que desejam progredir no caminho da purificação de toda a 
mundanização, que leva ao desposório com Deus, às elevadas 
moradias do castelo interior.

A devoção de Santa Teresa a São José
Por fim, o Papa conclui recordando a grande devoção de 

Santa Teresa a São José, a quem a Santa "tomou como seu me-
stre, advogado e intercessor": "a ele ela se confiou", lembrou o 
Papa, "estando certa de que receberia as graças que pedia". A 
partir de sua experiência, ela encorajou outros a fazerem o mes-
mo. Tal era sua devoção que percorreria as terras de Castilha e 
Andaluzia acompanhada pela imagem de São José.

“Os santos andam sempre de mãos dadas e nos susten-
tam pela confiança depositada em sua intercessão. Que eles 
intercedam por todos”

A mensagem de Francisco foi assinada na Basílica de São 
João de Latrão em 19 de março de 2021, na Solenidade de São 
José, Padroeiro da Igreja Universal. 

Fonte: Vatican News
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Domingo de Ramos: Obediência e Serviço
Voz da Diocese (28/3/2021)

Prezados irmãos e irmãs que 
acompanham a Voz da Diocese, nossa 
saudação e nosso abraço.

Estamos dando início à Semana 
Santa com a celebração do Domingo 
de Ramos, chamado também “Domin-
go da Paixão”. Com ramos nas mãos, 
seguimos os passos de Jesus na sua en-
trada triunfal em Jerusalém e com Ele 
caminhamos rumo à cruz. A paixão, 
morte e ressurreição de Jesus são o acontecimento central de 
nossa fé. Por ele recebemos a graça da salvação.

Ao longo dos tempos, esta semana era chamada de 
“Semana Maior” pela grandeza do evento salvífico nela 
realizado por Jesus e contemplado por todos os que N’Ele 
creem. Uma semana marcada por profunda oração, silêncio, 
respeito e por participação efetiva das famílias nas celebra-
ções da comunidade. 

A liturgia deste domingo se divide em dois momen-
tos. O primeiro, a Bênção dos Ramos que nos aponta para 
a chegada de Jesus em Jerusalém, lugar onde irá cumprir 
sua missão na entrega de si mesmo por obediência ao plano 
salvador. Com os ramos somos chamados a cantar o “Hosa-
na ao Filho de Davi” reconhecendo Jesus como o Messias 
e enviado do Pai. O segundo momento, a celebração com 
a missa, na qual a Palavra de Deus na primeira leitura, nos 
apresenta o Profeta Isaías que mostra a atitude do servo so-
fredor que assume com fidelidade a realização do projeto de 
Deus para ser testemunha de sua Palavra no meio de todas 
as nações. Esta passagem retrata antecipadamente a atitude 
de Jesus que assume a mesma condição com total despren-

dimento, amor e fidelidade o plano do 
Pai e serviço aos mais necessitados.

A segunda leitura, tirada da 
Carta de São Paulo aos Filipenses, 
apresenta o belo hino cristológico 
mostrando-nos que Jesus, existindo em 
condição divina, esvazia-se de si mes-
mo e assume a condição humana, me-
nos o pecado, “fazendo-se obediente 
até a morte e morte de cruz”, sendo por 

isso, elevado pelo Pai acima de todo nome, pelo que deve-se 
proclamar: “Jesus Cristo é o Senhor”.

Ao contemplarmos e meditarmos a narrativa da pai-
xão e morte de Jesus, na certeza de sua ressurreição, ouvindo 
o evangelho deste Domingo, o de Ramos e da Paixão, somos 
chamados a compreender que a vida cristã, no seguimento 
de Jesus, deve ser feita de amor, de serviço, de entrega e 
doação total de si, pelo bem dos mais sofredores. É o que 
Jesus pede a cada um de nós: sermos solidários a serviço dos 
irmãos e irmãs, vivendo o desprendimento de nós mesmos 
para, como ele, estarmos ao lado dos mais necessitados. 

Vivamos esta semana percorrendo com Jesus seus 
últimos passos entre os seres humanos, acolhendo seus en-
sinamentos e aprendendo dele a sermos obedientes, fiéis e 
servidores ao plano salvador de Deus para toda a humani-
dade. “Se com Cristo morremos, com Ele haveremos de res-
suscitar”.

Desejamos a todos, uma abençoada “Semana Santa”. 
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Cristo, nossa Esperança
 A Voz da Diocese (04/4/2021)
Caríssimos irmãos e irmãs de 

A Voz da Diocese. Nossa saudação em 
Cristo, nossa Páscoa.

Neste domingo de Páscoa, cele-
brando a festa da Ressurreição do Se-
nhor, centro de nossa fé; contemplamos 
sua vitória sobre a morte, renovamos 
nossa vida à luz da vida nova e somos 
chamados a testemunhar, como Maria 
Madalena, Pedro e João, a experiên-
cia do túmulo vazio. É uma experiência marcada ainda pela 
dor humana e pela incompreensão dos acontecimentos. O 
túmulo vazio desperta, num primeiro momento, o medo do 
que aconteceu: “Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos 
onde o colocaram” (Jo 20,2), diz Maria. Depois, outro sen-
timento gera incerteza do discípulo Pedro, que se recusa a 

aceitar a informação, mas este é supera-
do pela fé de João: “Ele viu e acreditou” 
(Jo 20,8b), iluminado pela recordação 
das palavras da Escritura, “segundo a 
qual ele devia ressuscitar dos mortos”. 
Da cruz, nasce vida nova; do túmulo 
vazio, renasce a esperança. Do encon-
tro com o Ressuscitado, nasce a alegria.

É o primeiro dia da semana. A res-
surreição de Jesus marca o início de um 

novo tempo. Em Cristo Ressuscitado, tudo se torna novo, nos tor-
namos homens e mulheres novos, revestidos de Cristo pelo Ba-
tismo. Somos então novas criaturas “esforçando-nos na busca das 
coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus” (Cl 3,1).

Prezados irmãos e irmãs! Aproveito desta reflexão 
litúrgica para também deixar a cada um(a), uma mensagem 
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de esperança, diante do contexto em que vivemos particu-
larmente da pandemia, inspirada na alegria da ressurreição.

Na difícil situação decorrente da pandemia Covid-19, 
queremos nos fazer próximo de cada um(a) para alimentar 
em sua vida a luz do Cristo Ressuscitado, suplicando tam-
bém que Ele o(a) confirme na esperança junto à sua famí-
lia, em sua comunidade, em seu ambiente de trabalho, para 
sermos, em nossa Diocese, neste seu ano jubilar de ouro, e 
onde estivermos, Igreja a serviço da fé e da vida, na alegria 
do Ano de São José e da Família “Amoris Laetitia”, ou seja, 
a alegria do amor na família.  Cristo nossa Paz vence a morte 
e reacende em nossos corações a chama do amor no cuidado 
com a vida.

Mantenhamos viva a chama da esperança de vencer 
em meio a tantas dificuldades, sejam elas, econômicas, so-
ciais ou outras, especialmente a perda de quem nós amamos: 

familiares ou amigos e que se tornaram vítimas desta pan-
demia. Lembramos as palavras da Escritura que nos diz: “A 
esperança não decepciona”. Cristo é nossa esperança. Ele, 
vencedor da cruz, nos convida a também vencermos as cru-
zes de cada dia para, como Ele, alcançar a alegria da vida 
plena na ressurreição.

Irmãos e Irmãs, asseguramos-vos as nossas orações e 
cada dia oferecemos-vos no altar do Senhor junto à Eucaris-
tia, a fim de que, alimentados por ela, prossigais firmes na fé 
e fortalecidos pelo Cristo, pão da vida eterna.

Desejamos a cada um(a), com seus familiares, que 
possam viver a alegria do Cristo Ressuscitado, pois Ele é 
nossa esperança. Feliz Páscoa e Deus vos abençoe hoje e 
sempre. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

 “Um só coração e uma só alma”
Voz da Diocese (11/04/2021) 

Nossa saudação a todos que acompa-
nham Voz da Diocese que mais uma vez es-
tão em sintonia conosco, acolhendo a men-
sagem da Palavra de Deus.

Estamos celebrando a liturgia do se-
gundo Domingo da Páscoa com a alegria do 
Cristo Ressuscitado que nos renova e nos 
convida a formarmos uma comunidade de 
homens e mulheres renovados pela sua cruz 
e ressurreição. Nasce a Igreja com a missão 
de revelar ao mundo um novo tempo que 
tem sua raiz na Ressurreição de Jesus.

Caríssimos irmãos e irmãs: A primeira leitura tirada 
dos Atos dos Apóstolos (4,32-35) nos apresenta uma narra-
tiva da origem das comunidades cristãs em Jerusalém. Este 
texto, bem como o de At 2,42-47 que já é a primeira narra-
tiva sobre as comunidades, mostra a vida da “comunidade 
modelo” que, embora constituída pela diversidade de pesso-
as entre seus membros, possuem algo em comum, ou seja, 
vivem a mesma fé no Cristo Ressuscitado. Eles são “um só 
coração e uma só alma”.

A palavra comunidade já nos aponta para a vida em 
comum. Na comunidade reunida se vê como um lugar privi-
legiado da presença e da ação de Deus e, por isso, ilumina-
dos pelo Espírito Santo tornam-se unidos a Deus Pai e com o 
projeto de Jesus. Nesta comunidade cristã, todos manifestam 
o amor fraterno nos gestos concretos de partilha e solidarie-
dade: “e não havia necessitados entre eles”. Com isso, teste-
munham a alegria do Cristo Ressuscitado e o compromisso 
que surge de seus ensinamentos na perspectiva do Reino. 

Suas orações em comum apresentam um só 
objetivo: construir o Reino de Deus.

Não distante desta mensagem, São 
João, na sua 1ª. Carta, mostra aos membros 
da comunidade cristã, e a todos nós, os valo-
res importantes para uma vida cristã autênti-
ca, ou seja, amor a Deus, o amor aos irmãos 
e a adesão aos ensinamentos de Jesus Cristo. 
São considerados elementos fundamentais 
para a vida de “comum-unidade”.

 São João ainda, em seu evangelho, re-
corda de que Jesus Cristo é o centro da comunidade cristã; é 
em torno a Ele que a comunidade se sustenta e é d’Ele que ela 
recebe a vida que a fortalece e anima permitindo enfrentar as 
dificuldades e as perseguições ou intempéries da vida. Reafir-
ma que é no encontro na comunidade cristã que os homens e 
mulheres reconhecem a presença do Cristo Ressuscitado e vivo 
em seu meio.

Aprendemos assim, a importância de se viver em co-
munidade, de estar ligados à comunidade cristã, de valorizar 
a comunidade e de estar dispostos ao acolhimento da Pala-
vra de Deus, comprometidos com ela na prática do bem e 
contribuindo com a vida de todos que nos rodeiam a fim de 
que entre nós também não haja necessitados. Ao atingirmos 
esta meta, poderemos dizer que vivemos o verdadeiro espí-
rito cristão, unidos em “um só coração e uma só alma” (At 
4,32). Deus abençoe a todos e bom final de semana. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 
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 “A Paz esteja convosco”
A Voz da Diocese (18/4/2021) 

Saudamos a todos os que acom-
panham a Voz da Diocese com a mesma 
expressão de Jesus aos seus discípulos 
conforme a narrativa do Evangelho deste 
terceiro domingo da Páscoa: “A Paz esteja 
convosco” (Lc 24,36b).

Caríssimos irmãos e irmãs! Esta-
mos no tempo pascal e ressoa em nossos 
ouvidos a expressão: “Cristo ressuscitou”. 
Esta nos traz um sentimento de consolo, de segurança e de 
paz. Esta paz é resultado da presença viva de Jesus em nosso 
meio, da mesma forma que a experimentaram os discípulos 
no encontro com Ele depois da sua ressurreição, embora não 
tenha sido fácil para eles acreditarem neste mistério funda-
mental da fé. 

Recordamos o que nos diz o Evangelho de Lucas 
neste domingo. Depois da volta dos discípulos de Emaús a 
Jerusalém e enquanto ainda falavam sobre o encontro com 
Jesus no caminho e o reconhecimento ao partir o pão, Jesus 
aparece no meio deles e os saúda: “A paz esteja convosco”. 
Eles ficaram assustados e com medo, sem reação porque 
ainda não compreendiam o que estava acontecendo, ainda 
não acreditavam na ressurreição de Jesus. Porém, Ele lhes 
mostra as chagas e pede algo para comer. Eles lhe dão um 
peixe assado e ele comeu diante deles. Depois recordou as 
escrituras e abriu a inteligência dos discípulos para a enten-
derem. Por fim, deu-lhes um compromisso: “Vós sereis tes-
temunhas de tudo isso” (Lc 24, 48).

Cumprindo este mandato de Jesus, encontramos o 

discurso de Pedro nos Atos dos Apóstolos 
que narra os acontecimentos referentes à 
vida de Jesus e o seu testemunho do que 
Deus realizou através dele. Em seu anún-
cio, convida os ouvintes a uma conversão e 
acolhida dos ensinamentos de Jesus, a ou-
vir sua palavra que manifesta misericórdia 
e paz.

Na mesma linha de mensagem, a 
segunda leitura convida a evitar o pecado, mas, caso alguém 
peque, esteja aberto a acolher a misericórdia de Deus, pois 
“temos, junto do Pai um defensor: Jesus Cristo, o Justo” (1 
Jo 2,1b).

Assim, a experiência do encontro com o Ressuscitado, 
feita pelos apóstolos, traz a paz, gera esperança, renova os rela-
cionamentos e encoraja os discípulos à pregação, a cumprirem 
o mandato do próprio Cristo: “E sereis minhas testemunhas”.

Caríssimos irmãos e irmãs. Neste tempo de pandemia 
que gera insegurança, medo, incertezas, dor e desespero, o Cris-
to Ressuscitado vem ao nosso encontro para nos confortar, nos 
animar e mais uma vez, manifestar sua presença em nosso meio 
que nos garante a certeza de que não estamos sozinhos, que com 
Ele poderemos vencer; que Nele encontramos a paz. A paz que 
Ele nos dá. Basta que confiemos n’Ele e estejamos dispostos a 
seguir seus passos. Portanto, deixemos ressoar também em nos-
sos ouvidos, sua saudação de paz e a sua paz habitará em nós. 
Deus abençoe a todos e um bom final de semana.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS 

Solenidade de São José – Esposo de Maria
Abertura do Ano Família “Amoris Laetitia”

Homilia de Dom Adimir (19/3/2021)
1. Saudação: Mons. Cleocir Bonetti – vigário 

geral; Pe. Alvise Follador – Pároco; Pe. Gladir Gia-
comel – vigário da Catedral, Pe. Antonio Valentini – 
Chanceler da Cúria e Pe. Lucas – Cerimoniário, Pe. 
Sala – animando a celebração, diácono Pascoal, con-
sagradas, irmãos e irmãs presentes e que nos acom-
panham pelas redes sociais do Santuário Diocesano 
Nossa Senhora de Fátima e ouvintes da Rádio Virtual.

2. Estamos celebrando a Solenidade de São 
José, esposo de Maria. Um dia especial neste ano a 
ele dedicado como patrono da Igreja. Também como 
padroeiro de nossa Diocese que vive seu jubileu de 
ouro e neste dia ainda que marca a abertura do Ano 
Família “Amoris Laetitia”. A beleza e a alegria do amor na família”.

3. São José, é um dos santos mais populares no mundo. A História Sagrada apresenta José como sendo um homem 
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humilde, justo e trabalhador que de profissão, era carpinteiro 
– a profissão mais simples de seu tempo.

Era descende de Davi, viveu em Nazaré, na Galiléia. 
Cumpre-se nele a promessa do descendente de Davi para 
reconstruir Israel, como nos 
mostra a primeira leitura de 
hoje. A referência maior nos 
vem do Evangelho de Mateus 
e Lucas que o mostra como es-
poso de Maria, a Mãe de Jesus. 
Movido em sonhos, não hesita 
em assumir Maria e seu Filho 
Jesus, conforme lhe dissera o 
anjo. O Justo, filho de Davi, 
dará o nome a uma criança, o 
Filho de Deus para ser o salva-
dor da humanidade. 

Não sabemos muitas outras coisas da vida desse ho-
mem e nenhuma palavra dele é mencionada na Sagrada Es-
critura. Ele aparece nos episódios que marcam a infância de 
Jesus, desde a gruta de Belém até a fuga para o Egito, sua 
volta para Nazaré e depois reaparece em Jerusalém quando 
Jesus completou 12 anos, encontrado no meio dos doutores 
e sábios no Templo.

Assim como Maria, ele guardava no coração o que ia 
acontecendo diante de seus olhos na vida de “Jesus que cres-
cia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos 
homens”. Era cumpridor de sua missão, temente a Deus e 
fiel a Ele. No silêncio cuidava dos interesses de Jesus, como 
pai zeloso diante de Deus e das leis civis de seu tempo.

Suas festas são celebradas: Hoje, 19 de março – 
como esposo de Maria e 1º. de maio – São José Operário 
como padroeiro do trabalhador. São José é ainda venerado 
como padroeiro da boa morte. 

Busquemos em nossa vida, imitar São José e viver 
suas virtudes, tendo-o também como nosso intercessor junto 
a Jesus.

4. Caros irmãos e irmãs: Também neste dia 19 de 
março, a Igreja comemora 5 anos desde a publicação da 
exortação apostólica “Amoris Laetitia” sobre a beleza e a 
alegria do amor familiar. Iniciamos com o Papa Francisco e 
seu pedido, o Ano “Família Amoris Laetitia”, que terminará 
em 26 de junho de 2022, por ocasião do X Encontro Mundial 
das Famílias em Roma com o Santo Padre.

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 "famí-
lia de famílias" (AL 87). Por meio das iniciativas espiritu-
ais, pastorais e culturais planejadas para este Ano “Família 
Amoris Laetitia” o Papa Francisco pretende dirigir-se a to-
das as comunidades do mundo, convidando cada pessoa a 
ser uma testemunha do amor familiar.

5. Tem como objetivos: difundir a mensagem cristã 
sobre a família à luz dos desafios do nosso tempo; aprofun-
dar 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.

6. À imitação da Sa-
grada Família, somos chama-
dos a redescobrir o valor edu-
cativo do núcleo familiar: ele 
deve fundar-se no amor que 
sempre regenera as relações 
e abre horizontes de esperan-
ça. A comunhão sincera pode 
ser experimentada na família 
quando é uma casa de oração, 
quando os afetos são sérios, 
profundos e puros, quando o 
perdão prevalece sobre a dis-

córdia, 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. Ao mesmo tempo, encontra a energia 
espiritual para se abrir ao mundo exterior, aos outros, ao ser-
viço dos irmãos, à colaboração para a construção de um mun-
do sempre novo e melhor; por conseguinte, capaz de se tornar 
portadora de estímulos positivos; a família evangeliza através 
do exemplo de vida. 

7. 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.

8. 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 fa-
mília no centro das atenções da Igreja e da sociedade. Rezo 
para que cada família possa sentir em sua própria casa a pre-
sença viva da Sagrada Família de Nazaré, para que ela possa 
preencher nossas pequenas comunidades domésticas com 
amor sincero e generoso, uma fonte de alegria mesmo em 
provações e dificuldades”.

9. Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em par-
ticular a São José, esposo e pai solícito, este caminho com 
as famílias do mundo inteiro. A Virgem Maria, faça com que 
as famílias de todo o mundo sejam cada vez mais fascina-
das pelo ideal evangélico da Sagrada Família, de modo a 
tornar-se fermento de nova humanidade, solidária com os 
mais sofridos, cuidando desta forma, dos interesses de Jesus. 
Amém!São José, rogai por nós.

 Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim
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Missa do Crisma - Jubileu dos Ministérios Ordenados
Homilia de Dom Adimir (Catedral São José, 31/3/2021)

1. Nossa Saudação ao 
Mons. Cleocir Bonetti, vigário 
geral de nossa Diocese; Pe. Al-
vise Follador, Pároco desta Ca-
tedral que nos acolhe; Pe. Dirceu 
Balestrin, representante do Clero; 
demais padres, diácono Pascoal e 
os demais diáconos, consagrados 
(as), seminaristas, irmãos e irmãs 
aqui presentes e todos que nos acompanham pelas redes so-
ciais do Santuário N. Sra. de Fátima que estão em sintonia 
conosco nesta missa do Crisma. Também no espírito do Ju-
bileu de Ouro de nossa Diocese, celebramos hoje o Jubileu 
dos Ministérios Ordenados.

2. “O Espírito do Senhor está sobre mim, por que 
Ele me ungiu e me enviou para anunciar a Boa Nova” diz o 
profeta Isaías, na primeira leitura.

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos 
pobres; enviou-me para proclamar um ano da graça do 
Senhor”, repete Jesus no Evangelho. Toma este como seu 
programa de vida. Programa este que deve ser reconhecido 
e assumido por todos os sacerdotes, que tem seu ministério 
enraizado em Cristo. O padre vive seu sacerdócio unido ao 
sacerdócio do próprio Cristo e faz do programa de Jesus, o 
seu programa de vida ministerial.

3. Vivemos tempo especial de graça: O Jubileu de 
Ouro de nossa Diocese; o Ano de São José e ainda o “Ano da 
Família Amores Laetitia”, “Alegria do amor na família”. São 
motivos expressivos para tocar o nosso coração que deve se 
abrir ao essencial de nossa existência: o Amor. Amor à nos-
sa Igreja Particular – Diocese de Erexim, com sua história, 
com suas realizações, com seus 50 anos a serviço da fé e da 
vida; Amor a São José, nosso padroeiro, como homem mo-
delo de justiça, bondade, trabalho e entrega de si mesmo aos 
interesses de Jesus; Amor à nossa família – espaço de nossa 
primeira experiência de verdadeiro amor e convivência so-
cial. Amor aos irmãos e irmãs que vivem ao nosso lado no 
mundo social, como nossa casa comum e aqueles e aquelas 
que vivem ainda ao nosso lado na comunidade cristã unidos 
pelos laços da mesma fé. Amor muito especial também aos 
sacerdotes que assumindo o seguimento a Cristo, são para 
o mundo mediadores de sua graça e na entrega total de si, 
“tornam presente o Cristo na vida do povo e conduzem o 
povo a Cristo”. Hoje, recordando a instituição do sacerdócio 
na última ceia de Jesus, renovamos nosso sim no seu segui-
mento como discípulos chamados e amados por Ele.

3. Caríssimos irmãos e irmãs: Quero nesta data tão 
especial do jubileu dos ministérios ordenados, expressar 
com grande alegria o sentido do Ministério Sacerdotal, nas 
palavras de São João Crisóstomo: “O sacerdócio se exer-
ce na terra, mas o seu lugar está inscrito entre as coisas 

do céu” (Livro 3, 4). Por isso o 
convite feito aos sacerdotes para 
exercerem este ministério através 
de uma vida santa, de oração, de 
dedicação, de entrega e de amor, 
sem medir esforços para tornar vi-
sível, através de sua vida e de seu 
ministério, a antecipação daqui-
lo que nos espera nos céus. E se 

queremos compreender esta expressão, lembramos o desejo 
de contemplarmos Deus face a face na alegria de sua casa. 
Esperamos viver a plenitude da vida, alimentados na fé do 
Cristo Ressuscitado. O sacerdote deve ser o sinal visível de 
Deus em meio ao povo a ele confiado.

4. Prezados sacerdotes e diáconos. Irmãos e Irmãs. 
Neste dia de júbilo, meu sentimento é de gratidão. Gratidão 
aos meus antecessores Dom João Hoffmann, Dom Girôni-
mo Zanandréa, ambos já falecidos e Dom José Gislon que 
conduziram esta história de 50 anos da Diocese despertando 
vocações e lideranças para a ação evangelizadora desta Igre-
ja Particular. Ao recordá-los, convido todos os presbíteros 
e diáconos a terem um coração agradecido a estes que os 
acolheram e ordenaram; que foram os pastores à frente des-
te rebanho do qual vós sois também constituídos pastores e 
servidores.

Meu coração se alegra e agradece pelo dom da vida 
de cada um que fizeram de sua existência uma entrega, um 
serviço à construção do Reino nesta porção do povo de 
Deus. Acolhendo o que diz o Senhor: “Não fostes vós que 
me escolhestes, mas eu vos escolhi...” E embora isto seja 
uma verdade profunda do chamado a este ministério, é de 
reconhecer que houve por parte de cada um, a liberdade de 
escolher, de dizer Sim a esta eleição do Senhor.

Portanto, a gratidão pelo dom da vocação de cada 
sacerdote, de cada diácono, revelado na doação que fazeis 
a serviço do povo de Deus e na importante contribuição na 
ação evangelizadora desta Igreja diocesana.

5. Caríssimos sacerdotes, permitam-me expressar 
um sentimento particular nesta primeira vez que presido 
esta liturgia do crisma: Minha gratidão a todos porque, 
também eu, tendo sido chamado ao sacerdócio, o Senhor 
quis de mim ser o pastor desta Igreja e com vocês continuar 
a rica história até então já percorrida. 

6. Respondendo ao Senhor, não obstante o tempo 
de pandemia, aqui estou para caminhar junto com vocês e 
nestes quase 09 meses em que aqui me encontro, sou grato 
imensamente pela nova família que recebi. Foi gerada neste 
tempo uma família onde considero cada um, meus verdadei-
ros irmãos para continuar este caminho de entrega de nossas 
vidas, pois vale dizer que “É TÃO POUCO UMA VIDA 
PARA SER DOADA A DEUS”.  Diante de tantas graças 
que Ele nos concede no dia-a-dia de nossas vidas. 
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Convido cada um a viver 
a expressão de um jovem sacer-
dote que compreendeu o senti-
do do presbitério e em fase ter-
minal de sua doença, disse aos 
outros sacerdotes: “IRMÃOS, 
SOMOS TÃO POUCOS, PRE-
CISAMOS NOS AMAR MUI-
TO”.

6. Caros padres e diáconos! Obrigado pelo sim, pelo 
testemunho e pela dedicação. Obrigado por serem os primei-
ros a estarem na linha de frente da grande missão evangeli-
zadora que se realiza na Igreja. Obrigado por viverem nesta 
diocese, um presbitério que caminha unido, que segue os 
valores de uma verdadeira família diocesana. Obrigado por 
me acolheram como irmão, como pastor, como pai. Não me 
sinto um estrangeiro em terras distantes, mas graças a este 
acolhimento, me sinto parte da vida e do coração de cada 
participante desta Igreja.

7. Prezados povo de Deus. Também os convido nesta 
ocasião, a acolherem sempre bem os seus padres, a amarem 
o seus padres. A ajudá-los a viver plenamente o seu minis-

tério, junto às comunidades, às 
famílias e serviços que lhes são 
confiados. Rezem pelos sacer-
dotes e diáconos, para serem 
cada dia mais santos. Rezem 
também pelas vocações sacer-
dotais, religiosas e missionárias, 
pela perseverança de nossos se-
minaristas e para que a Igreja 

sempre possa contar com corações generosos e dedicados 
ao Reino.

8. Caríssimos irmãos e irmãs. Que Maria, Mãe da 
Igreja, Mãe da esperança, a Senhora do Rosário de Fátima e 
São José, nosso padroeiro, nos ensine a caminhar no amor, 
na fidelidade a Jesus, no amor ao próximo, numa Igreja de 
comunhão e participação; a valorizarmos sempre mais nos-
sas famílias e estarmos a serviço desta Igreja Diocesana 
construída há 50 anos, vivendo a serviço da fé e da vida e 
exclamando: “Caminha conosco, Senhor”! Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Roteiro e síntese da homilia do Bispo na Sexta-feira Santa
Natureza da Sexta-feira Santa – reflexão, oração, contem-

plação do maior gesto de amor de Deus pela humanidade.
As 7 últimas palavras de Cristo na Cruz
1ª. Palavra - "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem" 

(Lc 23, 34)
Jesus pediu a Deus que perdoasse a ignorância daqueles que o 

crucificavam: os soldados e a multidão que o acusavam. Esta prece 
concretiza o que dissera anteriormente, quando pediu aos seus discípu-
los que amassem e perdoassem seus inimigos. Jesus ensinou que não se 
deve pagar o mal com o mal. "Pai, perdoa-lhes!", Jesus ensina com seu 
exemplo, que é o maior ensinamento. 

2ª. Palavra - "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraí-
so" (Lc 23, 43)

O "bom ladrão" deixou-se tocar pela graça transformadora de 
Jesus crucificado, enquanto o outro não. Eis o exemplo dirigido a todos 
nós cristãos. "O verdadeiro encontro com Cristo muda a nossa vida!".

3ª.  Palavra - "Mulher, eis aí o seu filho; depois disse ao discípu-
lo: eis aí a sua mãe" (Jo 19, 26-27)

"A Igreja sempre interpretou estas palavras de Jesus como uma 
entrega de Maria a todos os discípulos. Maria é, assim, a mãe da Igreja, 
expressão e prolongamento da maternidade de seu filho Jesus". Sendo 
mãe de Jesus, dada como mãe dos discípulos, refere-se também a todos 
nós como discípulos de Jesus e portanto, também filhos de Maria nesta 
adoção.

4ª.  Palavra - "Eli Eli, lama sabachthani? - 'meu Deus, meu 
Deus, por que me abandonaste?" (Mt 27, 46; Mc. 15, 34)

As palavras retratam o seu estado de profunda desolação, 
solidão, abandono e sofrimento, e representam o grito de todos os seres 
humanos nos momentos difíceis e dramáticos da vida. (Exemplo disso,  
temos a PANDEMIA DE HOJE). Mas, "Deus nunca nos abandona".

5ª.  Palavra - "Tenho sede"
"Aqui fica evidente a natureza humana de Jesus, de carne e osso 

como nós, que "foi provado como nós, em todas as coisas, menos no 
pecado" (Hb 4, 15). Jesus tem sede de salvação para toda a humani-
dade.

6ª.  Palavra - "Tudo está consumado" (Jo 19, 30)  
"Esta frase, indica que Ele cumpriu sua missão! Jesus declara 

que tudo o que devia ser feito foi cumprido! Estas palavras convid-
am-nos a seguir em frente, tentando amar de acordo com aquilo que 
Ele ensinou. “Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu”, eis a 
grande lição.

7ª.  Palavra - "Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 
23, 46)

"Terminada sua agonia, Jesus se abandona aos cuidados de seu 
Pai e, assim fazendo, expira. Ele devolve tudo ao Pai. Entrega-nos a 
todos nós, com todos os nossos medos e esperanças, colocando-nos nas 
mãos de Deus. É o ato supremo de confiança”. 

Conclusão
Aprendemos com Jesus e com suas palavras, a lição do amor. 

Só não sabe amar e não sabe o que é o amor, aquele que não fez o ver-
dadeiro encontro com Cristo, pois Ele nos ensina a amar e a deixar-se 
amar por Ele, no mistério de sua Paixão e de seu supremo amor pelo 
mundo. A Paixão de Jesus é o testemunho de quão grande é o seu amor 
por nós e o quanto é difícil amar de verdade. 

Nós cristãos não podemos viver com tristeza o mistério da sex-
ta-feira santa, mas sim  agradecidos por tão grande amor que Deus 
manifestou a nós na entrega de seu próprio Filho Jesus. Amemos a 
Cristo e nos deixemos amar por Ele no compromisso de amarmo-nos 
uns aos outros, como Ele nos amou. Eis o grande mandamento que Ele 
nos deixou nas suas palavras e no seu exemplo com a morte e morte de 
cruz. Contemplemos a cruz e vislumbremos a glória da ressurreição.
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Carta da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao Papa Francisco
Amado Papa Francisco,
Nós, os Bispos do Brasil, reuni-

dos neste ano, de 12 a 16 de abril, por 
plataforma virtual, a partir de nossas Ig-
rejas Particulares, vivenciamos nossa 58ª 
Assembleia Geral Ordinária. Neste tem-
po difícil e desafiador, quisemos viver, 
neste formato possível, nosso encontro 
anual, que não nos foi possível realizar 
no ano passado, devido à insegurança e 
aos riscos causados pelo início da pandemia da COVID-19.

Expressamos e renovamos nossa fidelidade e nossa comun-
hão com Vossa Santidade, Bispo de Roma e Sucessor de Pedro. 
Reconhecemos seus inúmeros esforços para construir a unidade na 
Igreja e com os demais cristãos e favorecer o diálogo com outras 
religiões não cristãs e com a pluralidade das culturas. Pudemos, 
de modo exemplar, perceber isto na sua recente viagem ao Ira-
que, pelos caminhos da fé de Abraão, e nos fecundos diálogos em-
preendidos ali pela paz e pela concórdia entre os povos, buscando 
levar também bálsamo espiritual às muitas feridas causadas pelos 
históricos conflitos naquela região.

Agradecemos pelos frutos e boas repercussões eclesiais e so-
ciais entre nós gerados pela Encíclica Fratelli tutti e pelo ano dedica-
do ao Patriarca São José e às famílias. Com o auxílio deste “homem 
justo”, iluminados e impulsionados pelas indicações pastorais da 
Exortação Amoris Laetitia, haveremos de relançar o olhar pastoral 
sobre a realidade das famílias. O ano da “Família Amoris Laeti-
tia”, iniciado em 19 de março e a ser concluído com o X Encontro 
Mundial de Famílias, em junho de 2022, certamente será um norte 
seguro para nossa ação evangelizadora das famílias. Sem descuidar 
igualmente dos esforços da nossa comunidade cristã na construção 
da grande família humana, chamada a construir-se como casa de 
irmãos e irmãs, no respeito, na amizade e no diálogo amoroso. 

Também não podemos deixar de externar nossos senti-
mentos de gratidão pela proximidade paterna e misericordiosa 
de Vossa Santidade, expressa nas muitas formas de concreta sol-
idariedade manifestadas ao povo brasileiro, neste tempo em que 
a pandemia fez aflorar misérias, sofrimentos e precariedades em 
muitas regiões e dioceses brasileiras. Os apelos mundiais de Vossa 
Santidade em relação ao Pacto Global pela Educação e Economia 
de Francisco estão sendo divulgados e acolhidos pelos respectivos 
segmentos, com adesões importantes e criativas da sociedade e da 
Igreja no Brasil.

Nesta pandemia estamos experimentando e assistindo a 
situações de grande dor e de belas iniciativas, a saber, de um lado, 
a fragilidade de nossas políticas públicas, a inabilidade de nossos 
governantes no trato da pandemia, o negacionismo de uma par-
cela de brasileiros, a politização e ideologização da pandemia, a 
impossibilidade dos ritos e orações por ocasião do sepultamento 
dos mortos por COVID-19, causando dor ainda maior às famílias; 
por outro lado, a solidariedade entre as pessoas, famílias e comu-
nidades, as muitas e criativas formas de presença junto aos que 
sofrem com a solidão e o abandono, sobretudo os idosos. A pan-
demia nos tem educado para muitas ações de evangélica caridade, 
de socorro aos mais vulneráveis, num belo e criativo pacto pela 
vida e pelo nosso sofrido Brasil.

Contudo, não faltam iniciativas 
pastorais e vozes proféticas para apon-
tar o Reino e a primazia da vida. Não 
estamos silenciados! Não estamos om-
issos! Mesmo reconhecendo o poder 
das forças de destruição e de morte a 
que estamos sujeitos. Não perdemos de 
vista o Evangelho e a presença invisível 
e vitoriosa do Senhor Jesus, o Vivente, 
que nos acompanha e nos ajuda a inter-

pretar a história em chave pascal, como fez com os discípulos de 
Emaús.

Nossa Assembleia Geral dedica-se neste ano, em consonân-
cia com as atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, ao tema da Igreja como Casa da Palavra de Deus. 
“Casa da Palavra: animação bíblica da vida e da pastoral a par-
tir das comunidades eclesiais missionárias”. A partir da imagem 
bíblica da semente (Mt 13,1-9) queremos mergulhar no mistério 
do Cristo-Palavra, nos desafios da semeadura neste nosso tempo, 
nos terrenos prioritários, nos meios para semear. Conhecer a Es-
critura é conhecer Cristo. Ele é nossa Páscoa e nossa Paz! “Do que 
era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a). É preciso recomeçar 
sempre a partir d’Ele! Anuncia-lo com novo ardor, novos méto-
dos, novo testemunho é missão sempre nova e urgente.

Unimo-nos a Vossa Santidade nos esforços pela purificação, 
conversão e justiça frente aos casos de abusos cometidos por mem-
bros da Igreja. Nossas dioceses estão, pouco a pouco, estruturando 
os “Serviços diocesanos de proteção de crianças, adolescentes e 
vulneráveis”, para responder e combater este mal que precisa ser 
extirpado. Há uma assessoria nacional, Núcleo Lux Mundi, que 
tem prestado grande ajuda às Dioceses e Congregações Religiosas 
na constituição deste serviço eclesial.

O Sínodo para a Amazônia e a Exortação Apostólica 
Pós-sinodal “Querida Amazônia” repercutem em nova sensibili-
dade, gestos de solidariedade e novas atenções pastorais sobre as 
belezas e problemáticas que tocam aquela região, ainda marcada 
por graves agressões.

Acompanhamos e rezamos pela Assembleia Eclesial da 
América Latina e do Caribe, a realizar-se em novembro próximo, 
para celebrar, rever e retomar as luzes, perspectivas e esperanças 
da Conferência de Aparecida, quatorze anos após aquele encontro 
do episcopado latino-americano e caribenho, da qual Vossa San-
tidade, ainda como Arcebispo de Buenos Aires, participou e co-
laborou decisivamente.

Os Bispos presentes a esta Assembleia Geral do episcopa-
do brasileiro, juntamente com aqueles que nos auxiliam neste en-
contro, sacerdotes, diáconos, religiosas, cristãos leigos e leigas, 
assessores e convidados, cada um, a partir de sua Igreja Local, do 
seu lar ou do seu local de trabalho pastoral, suplica sua bênção 
apostólica e eleva a Deus uma prece, pela intercessão da Virgem 
Aparecida, pela sua vida e ministério na Igreja.

Em fecunda e permanente comunhão orante,
Brasília-DF, 13 de abril de 2021.
A presidência.
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MENSAGEM DA 58ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB
AO POVO BRASILEIRO

Esperamos novos céus e uma 
nova terra, onde habitará a justiça. 
(2Pd 3,13)

 Movidos pela esperança que 
brota do Evangelho, nós, Bispos do 
Brasil, reunidos, de modo online, 
na 58ª Assembleia Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil-CNBB, de 12 a 16 de abril de 
2021, neste grave momento, dirigi-
mos nossa mensagem ao povo brasileiro.

Expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade 
aos enfermos, às famílias que perderam seus entes queridos 
e a todos os que mais sofrem as consequências da Covid-19. 
Na certeza da Ressurreição, trazemos em nossas preces, 
particularmente, os falecidos. Ao mesmo tempo, manifesta-
mos a nossa profunda gratidão aos profissionais de saúde e 
a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos 
doentes, prestado serviços essenciais e contribuído para en-
frentar a pandemia.

O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave 
crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensifi-
cada pela pandemia, que nos desafia, expondo a desigual-
dade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora 
todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais 
devastadoras na vida dos pobres e fragilizados.

Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no 
coração dos discípulos de Cristo[1]. Tudo o que promove 
ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. 
Sempre que assumimos posicionamentos em questões soci-
ais, econômicas e políticas, nós o fazemos por exigência do 
Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaça-
da, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a vi-
olência instaurada[2].

Louvamos o testemunho de nossas comunidades na 
incansável e anônima busca por amenizar as consequências 
da pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos, padres, diáco-
nos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, movidos 
pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas no socor-
ro aos mais vulneráveis. Com o Papa Francisco, afirmamos 
que “são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com 
os pobres e os enfermos”[3]. As iniciativas comunitárias 
de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incen-
tivadas. É Tempo de Cuidar!

Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração 
sofre com a restrita participação do Povo de Deus nos tem-
plos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós 
sensatez e responsabilidade. Por isso, nesse momento, pre-
cisamos continuar a observar as medidas sanitárias que 
dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecemos 
agradecidos que nossas famílias têm sido espaço privilegia-
do da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado 
nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios 
e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intens-

amente a Igreja doméstica. Unidos 
na oração e no cuidado pela vida, su-
peraremos esse momento.

Na sociedade civil, os três po-
deres da República têm, cada um 
na sua especificidade, a missão de 
conduzir o Brasil nos ditames da 
Constituição Federal, que precon-
iza a saúde como “direito de todos 
e dever do Estado”[4]. Isso exige 

competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes 
que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas 
sanitárias e ameaçam o Estado Democrático de Direito. É 
necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, 
o distanciamento social e garantir a vacinação para todos, 
o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo 
tempo que for necessário, é imprescindível para salvar vidas 
e dinamizar a economia[5], com especial atenção aos pobres 
e desempregados.

É preciso assegurar maiores investimentos em saúde 
pública e a devida assistência aos enfermos, preservando e 
fortalecendo o Sistema Único de Saúde – SUS. São inadmis-
síveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de 
proteção social no país. Rejeitamos energicamente qualquer 
iniciativa que intente desobrigar os governantes da aplicação 
do mínimo constitucional do orçamento na saúde e na edu-
cação.

A educação, fragilizada há anos pela ausência de um 
eficiente projeto educativo nacional, sofre ainda mais no 
contexto da pandemia, com sérias consequências para o fu-
turo do país. Além de eficazes políticas públicas de Estado, 
é fundamental o engajamento no Pacto Educativo Global, 
proposto pelo Papa Francisco[6].

Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas 
formas de violência disseminada na sociedade, favorecida 
pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de 
ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressiv-
idade sem limites. Constatamos, com pesar, o uso da religião 
como instrumento de disputa política, justificando a violên-
cia e gerando confusão entres os fiéis e na sociedade.

Merece atenção constante o cuidado com a casa comum, 
submetida à lógica voraz da “exploração e degradação”[7]. 
É urgente compreender que um bioma preservado cumpre 
sua função produtiva de manutenção e geração da vida no 
planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção 
e preservação. A desertificação da terra nasce da desertifi-
cação do coração humano. Acreditamos que “a liberdade 
humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la 
ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais 
humano, mais social, mais integral”[8].

É cada vez mais necessário superar a desigualdade so-
cial no país. Para tanto, devemos promover a melhor políti-
ca[9], que não se submete aos interesses econômicos, e seja 
pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica 
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não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas 
também a busca de um renovado encontro com os setores 
mais pobres e vulneráveis[10].

Fazemos um forte apelo à unidade da sociedade civil, 
Igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de 
boa vontade, em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. As-
sumamos, com renovado compromisso, iniciativas concre-
tas para a promoção da solidariedade e da partilha. A traves-
sia rumo a um novo tempo é desafiadora, contudo, temos 
a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade 
brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o 
caminho da fraternidade e do diálogo. Como nos animou o 
Papa Francisco: “o anúncio Pascal é um anúncio que renova 
a esperança nos nossos corações: não podemos dar-nos por 
vencidos!”[11]

Com a fé em Cristo Ressuscitado, fonte de nossa espe-
rança, invocamos a benção de Deus sobre o povo brasileiro, 
pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil.

Brasília, 16 de abril de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

Belo Horizonte – MG, Presidente da CNBB

Dom Jaime Spengler, OFM - Arcebispo de Porto 
Alegre – RS, 1º Vice-Presidente  

Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima – 
RR, 2º Vice-Presidente

Dom Joel Portella Amado - Bispo Auxiliar do Rio de 
Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB

[1] cf. Gaudium et Spes, 1.
[2] cf. CNBB, Mensagem ao Povo de Deus, 2018.
[3] Papa Francisco, Mensagem para o IV Dia Mundi-

al dos Pobres, 2020.
[4] Constituição Federal, art. 196.
[5] cf. CNBB, OAB, C.Arn´s, ABI, ABC e SBPC, O 

povo não pode pagar com a própria vida,10 de março de 2021.
[6] cf. Papa Francisco, Mensag em para o lançamen-

to do Pacto Educativo Global, 12 de setembro 2019.
[7] Papa Francisco, Laudato Si´, 145.
[8] Papa Francisco, Laudato Si´, 112.
[9] Papa Francisco, Fratelli Tutti, Cap. V.
[10] cf. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 233.
[11] Papa Francisco, Mensagem 58ª. AG CNBB.

CNBB divulga mensagem de Páscoa:
“Cristo Ressuscitado seja perseverança em nosso caminhar”

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós “ (Jo 1,14)
Hoje, nosso camin-

ho quaresmal é iluminado 
pela festa da Anunciação 
do Senhor, a encarnação do 
Verbo, início de nossa sal-
vação.

Nesta oportunidade, 
ao concluir a reunião do 
Conselho Permanente da 
CNBB, congregando os 
bispos da Presidência, pres-
identes e representantes 
de Conselhos Episcopais 
Regionais, presidentes de 
Organismos do Povo de Deus e assessores, compartilhamos 
nossa mensagem Pascal.

Vamos vivenciar a Semana Santa, seguindo os pas-
sos de nosso Mestre e Salvador, atentos aos limites das cir-
cunstâncias locais, impostos pela pandemia da COVID-19, 
cuidando da vida de cada irmão e irmã, dom inviolável, 
como Igreja que celebra, anuncia, ora em família, acolhe e 
consola.

Inspire-nos a palavra do apóstolo Paulo: “Nosso cord-
eiro pascal, Cristo, foi imolado. Assim, celebremos a festa, 
não com o velho fermento nem com o fermento da maldade 
ou da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e 
da verdade” (1Cor 5, 7b-8).

A presença amorosa 
de Cristo Ressuscitado nos 
ilumine e, em diálogo e sol-
idariedade, possamos con-
tribuir para que o conjunto 
da sociedade civil, cuidando 
especialmente dos pobres, 
enfermos e vulneráveis, 
vença a pandemia, na espe-
rança de um tempo novo ao 
sabor do Evangelho.

Cristo Ressuscitado, 
bálsamo da vitória da vida 
sobre a morte, seja perse-

verança em nosso caminhar, especial sustento para os profis-
sionais e servidores da saúde, consolação para os enlutados 
e feridos no coração.

Feliz e Santa Páscoa!
Brasília, 25 de março de 2021
Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

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

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

Vice-Presidente
Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janei-

ro, RJ, Secretário-Geral
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Jurkovič:
“O futuro da humanidade depende do diálogo inter-religioso"

“Da qualidade do diálo-
go de duas ou três grandes 
religiões depende o futuro 
de mais da metade da hu-
manidade. Estas são coisas 
grandes”, diz o Arcebispo 
Ivan Jurkovič, observador per-
manente da Santa Sé na sede 
das Nações Unidas em Gene-
bra, por ocasião de um even-
to que apresentará a encíclica 
“Fratelli tutti” a representantes 
das principais instituições internacionais e líderes religiosos

Fraternidade, multilateralismo e paz. Esses temas 
foram o foco do evento promovido em Genebra pela Santa 
Sé dia 15 de abr4il, durante o qual a encíclica "Fratelli tutti" 
do Papa Francisco foi apresentada a representantes de insti-
tuições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e 
a Organização Internacional do Trabalho. O evento foi ab-
erto por um discurso do Cardeal Secretário de Estado Piet-
ro Parolin, que ofereceeu algumas reflexões sobre como o 
conceito de "fraternidade humana" pode afetar a cooperação 
dentro da comunidade internacional.

Unidos em uma "família humana”
Estamos todos unidos como uma "família humana", 

lê-se na encíclica do Papa. Uma constatação que se tornou 
evidente durante este ano de pandemia, que deixou clara 
a importância da colaboração entre países, como explicou 
ao Vatican News o Arcebispo Ivan Jurkovič, observador per-
manente da Santa Sé na sede das Nações Unidas em Gene-
bra e moderador do encontro.

Jurkovič: Do ponto de vista de Genebra, podemos ver 
exatamente isso: a complexidade é a variedade da família 
humana. No início, tínhamos a impressão de que os exem-
plos de solidariedade entre os Estados eram mais visíveis, ao 
passo que agora vemos também que há momentos de incer-
teza. As crescentes desigualdades e divisões entre os países 
têm se tornado cada vez mais visíveis, e também podemos 
ver que os mais vulneráveis são menos considerados. Isto 
é muito visível na corrida para acumular doses de vacinas 
no mercado, tanto que alguns países têm em excesso e out-
ros carecem completamente deste recurso. É a presença do 
"vírus do individualismo radical" que o Santo Padre atacou 
em um de seus discursos e que levou a Santa Sé a apresentar 
a encíclica em alto nível, com um evento sobre o tema da 
fraternidade, do multilateralismo e da paz. São três palavras 
que vão muito bem juntas em Genebra, porque a fraterni-
dade é a inspiração das Nações Unidas - e também do Papa -, 
o multilateralismo é uma questão que tem sido muito prob-

lemática e que sempre precisa 
de apoio, e Genebra é também 
um centro de negociações para 
o desarmamento e a paz.

Neste evento estarão 
presentes organizações inter-
nacionais que se dedicam à 
dignidade humana em geral 
como a Organização Interna-
cional do Trabalho, a OMS, o 
Alto Comissariado para os Re-

fugiados. De que forma a “Fratelli Tutti” pode ser um guia 
para estas instituições?

Jurkovič: Parece-me muito útil notar que o primeiro ar-
tigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos começa 
assim: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência 
e devem agir uns para com os outros num espírito de frater-
nidade. É interessante que as primeiras palavras da carta já 
contenham a palavra fraternidade. Pareceu-nos muito impor-
tante ver que a inspiração do Santo Padre vem exatamente 
no lugar certo, Genebra, onde há sempre a necessidade de 
despertar e redescobrir os valores e ideais que são tão essen-
ciais para nossa atividade aqui. Vale ressaltar que existem 
39 organizações internacionais sediadas em Genebra, do de-
sarmamento ao comércio, dos direitos humanos à migração. 
Isso significa um enorme capital de direitos humanos e de 
dignidade humana. Genebra precisa, como nós, não apenas 
acreditar em inspirações, mas também na força do diálogo 
que precisa de estruturas. Pode-se criticar as Nações Unidas 
- e é fácil criticar, talvez até mesmo necessário - mas deve-se 
dizer que o mundo de hoje provavelmente estaria muito pior 
sem as Nações Unidas e é impensável sem sua existência. As 
grandes ideias e as grandes inspirações também precisam de 
estruturas e é isso que tentamos sublinhar e apoiar também 
como a presença da missão da Santa Sé.

A segunda parte do evento se concentra no diálogo 
inter-religioso. Como as religiões podem contribuir para 
a paz e o desenvolvimento da família humana nesta fase 
histórica marcada pela pandemia?

Jurkovič:   Eu diria que existe uma necessidade de 
diálogo dentro da religião. O mundo deve ir adiante no 
caminho do diálogo entre as religiões. Estamos próximos 
e o futuro do mundo depende de nós, especialmente entre 
as grandes religiões, que facilmente representam mais da 
metade da humanidade. Isso significa que da qualidade do 
diálogo de duas ou três grandes religiões depende o futuro 
de mais da metade da humanidade. Estas são coisas grandes.

Fonte: Vatican News
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Em encontro virtual, padres da Diocese de Erexim
se preparam para o Tríduo Pascal

Em vista 
dos protocolos 
sanitários, impe-
dindo reuniões 
presenciais, o 
Bispo e os pa-
dres da Diocese 
de Erexim reali-
zaram encontro 

virtual de oração e reflexão em preparação ao Tríduo Pascal, 
na tarde do dia 31 de março, quarta-feira santa. O evento foi 
animado por uma equipe, coordenada pelo Pe. José Carlos 
Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia, Atlântico, Erechim e 
assessor de música litúrgica na diocese e na CNBB.

Na abertura do encontro, Dom Adimir saudou a to-
dos e destacou a importância do pequeno retiro para cada 
um dispor-se interiormente a celebrar vivencialmente a Ceia 
Pascal, a Paixão do Senhor, a Vigília Pascal, a Ressurreição 
de Cristo, mistérios centrais da fé. 

O roteiro do encontro fez retomada da quaresma, 
recordando o que a quarta-feira de cinzas e cada domingo 
acentuaram na preparação da Páscoa, alternados de cantos 
relativos aos enfoques.

Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do Ro-
sário de Barão de Cotegipe e integrante da direção e profes-
sor do Itepa, expôs reflexão sobre a misericórdia no Jubileu 

do Ministério ordenado dentro do ano jubilar de ouro da 
Diocese de Erexim. 

Começou por recordar a exortação da quarta-feira de 
cinzas de se voltar para o Senhor, na certeza de que Deus é 
misericordioso e acolhe a todos com o abraço do Pai ao filho 
pródigo. Referiu-se à natureza do jubileu na Bíblia, tempo 
de se refazer o tecido social, de reconstrução das relações 
entre as pessoas, mas também com os bens da terra, tempo 
de ação de graças, renovação da aliança com Deus. Contex-
tualizou a reflexão na realidade atual de pandemia que faz a 
humanidade sentir-se atingida por violenta tempestade como 
os discípulos no mar da Galileia, conforme o Papa Francis-
co na reflexão daquele marcante dia de oração, sozinho na 
Praça São Pedro, em março do ano passado. Propôs diversos 
questionamentos sobre a forma de os padres perceberem e 
agirem diante das consequências de dor e sofrimento para 
o povo causadas pela pandemia. Na parte final, convidou a 
todos a contemplar a misericórdia divina. Deus é sempre in-
dulgente, não sente prazer na morte do pecador, mas espera 
que se converta e viva. A misericórdia é o núcleo da mensa-
gem bíblica. Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. 

Na conclusão, o Bispo agradeceu à equipe organi-
zadora do encontro, lembrou a missa do Crisma no final da 
tarde, participada apenas por um grupo representante dos pa-
dres, mas que todos seriam bem lembrados na celebração, e 
deu a bênção aos participantes.

Dom Adimir preside sua primeira missa do Crisma
Depois de participar de encon-

tro virtual de oração e reflexão com 
os padres da Diocese de Erexim, Dom 
Adimir presidiu sua primeira missa 
do Crisma, na tarde do dia 31 de mar-
ço, quarta-feira santa, na Catedral São 
José, com renovação dos compromis-
sos presbiterais dos padres, bênção 
dos óleos dos catecúmenos (dos que vão ser batizados), dos 
enfermos e consagração do óleo do Crisma, utilizado no Ba-
tismo, na Crisma e na ordenação de padre e bispo. Em vista 
dos protocolos sanitários, a celebração teve a presença de 
apenas 21 padres, representando os mais de 30 outros. Den-
tro do ano jubilar de ouro da Diocese, a missa comemorou 
o jubileu do ministério ordenado, com ação de graças pelo 
Bispo atual e pelos três bispos anteriores, Dom José Gislon, 
atualmente em Caxias do Sul e os dois falecidos, Dom João 
Hoffmann e Dom Girônimo Zanandréa, pelos diáconos e pa-
dres que atuaram e atuam nesta Igreja Particular de Erexim. 

A homilia do Bispo
Dom Adimir iniciou a homilia da missa do Crisma, 

nesta quarta-feira, lembrando a frase 
de Jesus no evangelho lido na missa: 
“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me consagrou com a unção 
para anunciar a Boa Nova aos pobres; 
enviou-me para proclamar um ano da 
graça do Senhor”. Sintetiza o progra-
ma de Jesus, que deve ser o de todos 

os sacerdotes. Referiu-se, em seguida, ao tempo especial de 
graça do ano jubilar de ouro da Diocese, do Ano de São José, 
do Ano da Família Amoris Laetitia – a alegria do amor na fa-
mília. Exortou a todos ao renovado amor à Igreja Particular, 
Diocese de Erexim a caminho de seus 50 anos a serviço da fé 
e da vida; amor a São José, padroeiro da Diocese, modelo de 
justiça, bondade, trabalho e doação a Deus; amor à família, 
espaço da primeira experiência de convivência social; amor 
aos irmãos e irmãs na família e na comunidade; amor muito 
especial aos sacerdotes, que tornam presente Cristo e con-
duzem o povo a Ele. Em continuidade, destacou a natureza 
do sacerdócio, exercido na terra, mas inscrito nas coisas do 
céu, segundo São João Crisóstomo. Manifestou seu senti-
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mento de gratidão aos bispos que o precederam na Diocese, 
convidando os presbíteros a serem igualmente agradecidos a 
eles que os acolheram e ordenaram. Expressou seu reconhe-
cimento aos próprios padres e aos diáconos; pelo dom de sua 
vocação. Emocionado, manifestou seu sentimento particular 
por estar presidindo pela primeira vez a missa do Crisma, 
por poder caminhar com os padres, nova família que rece-
beu, exortando-os a continuar o caminho da entrega total da 
sua vida a Deus e aos irmãos e irmãs. Dirigindo-se ao povo, 
motivou a todos a amarem seus padres, rezarem por eles e 
pelo Bispo, acolhê-los bem e ajudá-los em seu ministério. 
Concluiu desejando que Maria, Senhora do Rosário de Fá-
tima, e São José, o padroeiro da Diocese, ensinem a todos 
a caminhar no amor, na fi delidade a Jesus, no amor ao pró-
ximo, numa Igreja de comunhão e participação; a valorizar 
sempre mais as famílias e estar a serviço desta Igreja Dio-
cesana construída há 50 anos, vivendo a serviço da fé e da 

vida e exclamando: “Caminha conosco, Senhor”! (Íntegra 
da homilia, acima neste jornal)

Saudação da Pastoral Presbiteral
Antes da bênção fi nal, Pe. Dirceu Balestrin, pela Pasto-

ral Presbiteral, dirigiu mensagem a seus coirmãos presentes ou 
acompanhando pelas redes sociais do Santuário, ressaltando a 
importância da celebração da missa do Crisma como momento 
de comunhão e renovação sacerdotal em vista da comum missão 
presbiteral. Referiu-se também à situação difícil da pandemia que 
restringe ao povo a participação na missa, desafi ando os padres à 
descoberta de como viver a missão de servir. 

Entrega dos óleos aos padres
Antes de concluir a missa, com gesto de solicitude de 

pastor, Dom Adimir entregou os recipientes com os óleos para 
os sacramentos, envazados pelos servidores da Cúria Diocesana, 
a cada padre presente, a serem utilizados em muitas celebrações 
do Batismo e Unção dos Enfermos. Os padres que não puderam 
participar em vista das restrições sanitárias poderão retirá-los na 
Cúria Diocesana.

Na solene celebração da Paixão de Cristo,
Dom Adimir aprofunda as suas 7 últimas palavras na Cruz

Seguindo as restrições sani-
tárias de prevenção à pandemia Co-
vid-19, com participação presencial 
mínima de fi éis, Dom Adimir presi-
diu a solene Paixão do Senhor, às 15 
da sexta-feira santa, dia 2 de abril, na 
Catedral São José, acompanhado pelo 
mestre de cerimônias, Pe. Lucas Stein, 
e pelo diácono João Pascoal Pozza.

A liturgia do dia sempre tem a 
proclamação da Palavra com o Evan-
gelho da Paixão de Cristo segundo o 
evangelista São João, a oração universal com dez súplicas 
por necessidades da Igreja e do mundo e atualmente mais 
uma prece pelos que padecem pela atual pandemia, a adora-
ção da cruz e a comunhão eucarística.

Na homilia, inicialmente, o Bispo destacou a natu-
reza da sexta-feira santa, na qual Deus manifesta seu maior 
gesto de amor pela humanidade e o testamento de Cristo, 
que se pode compreender a partir de suas sete últimas pa-
lavras na Cruz. Passou a refl etir sobre cada uma delas com 
aplicações práticas para a vida de todos. Estas palavras são: 
"Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem; "Em ver-
dade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", no diálogo 
com os crucifi cados ao seu lado; "Mulher, eis aí o seu fi lho; 

eis aí a sua mãe", dirigindo-se a Maria 
e a João; "Eli Eli, lama sabachthani? 
- 'meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?" ; "Tenho sede"; "Tudo 
está consumado" ; "Pai, nas Tuas 
mãos entrego o meu espírito"

Ao lembrar o grito de Cristo 
na Cruz, “meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?”, o Bispo fez 
referência à súplica de dor, angústia e 
interrogações nos momentos trágicos 
da vida; de muitos no atual fl agelo da 

pandemia do Coronavírus, com mais de 3 mil mortes no dia 
anterior . É um grito que reafi rma a fraqueza humana que se 
indaga onde está Deus. Mas ele nunca abandona seu povo, 
tanto que nos enviou seu Filho que doou a vida por nós. A 
pandemia ensina que não bastam poder, riqueza, bem-estar e 
outros recursos. Somente a confi ança em Deus nos sustenta 
e nos conduz à salvação. 

Na conclusão da homilia Dom Adimir observou que 
não basta contemplar o amor de Cristo na entrega da vida 
ao Pai por nós. É necessário amá-lo e deixar-se amar por 
Ele. Viver seu mandamento maior: amai-vos uns aos outros 
como eu vos. E ele amou sem medida, de forma total.  

Site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Na Vigília Pascal na Catedral,
Dom Adimir exorta a viver vida nova em Cristo Ressuscitado

Como nas outras celebra-
ções da Semana Santa, a Vigília 
Pascal, a principal liturgia da Igre-
ja, teve participação presencial res-
trita, em respeito aos protocolos 
sanitários. 

Dom Adimir presidiu esta 
solene liturgia na Catedral São 
José, às 18h30 do dia 3 de abril, 
tendo como mestre de cerimônias 
o Pe. Lucas Stein e a participação 
do Diácono Pascoal Pozza, que fez a apresentação do Círio 
Pascal e a proclamação da Páscoa.

O Círio, grande símbolo de Cristo Ressuscitado, foi 
aceso na porta da Catedral em fogo novo abençoado. Ele foi 
marcado com os números do ano em curso, com as letras 
iniciais e finais do alfabeto, lembrando que Ele é o Senhor 
do tempo e da eternidade, o princípio e o fim de tudo e com 
cinco cravos, recordando as chagas do Crucificado-Ressus-
citado. Foi então entronizado na igreja com as luzes apaga-
das e colocado em lugar de destaque, onde permanecerá até 
o dia de Pentecostes. 

Depois da proclamação da Páscoa, seguiu-se a litur-
gia da Palavra com diversas leituras que recordam a ação de 
Deus na criação e na redenção da humanidade. Após esta 
parte, houve a bênção da água e a renovação das promessas 
batismais. Por fim, a liturgia eucarística. 

No início da homilia, Dom Adimir lembrou a ca-
racterística de silêncio do sábado santo, na expectativa da 

alegre e exultante celebração da 
Ressurreição do Senhor. Ressaltou 
que as diversas leituras convidam a 
reconhecer as maravilhas de Deus 
que tudo criou tendo como centro 
o ser humano, feito à imagem e se-
melhança do Criador; que libertou 
o povo escolhido da escravidão em 
terra estrangeira conduzindo-o à 
terra prometida; com ele fez uma 
aliança de amor, à qual foi sempre 

fiel, embora muitas vezes o povo dela se desviasse. Para re-
conduzi-lo à aliança, enviou-lhe os profetas que lhe recorda-
vam a fidelidade ao compromisso com Deus, a afastar-se do 
pecado e voltar-se para Ele, fiel às suas promessas. Acentuou 
a importância de sempre acolher a Palavra de Deus e a viver 
a vida nova do Cristo Ressuscitado, no qual, pelo Batismo, 
o cristão passa da morte para a vida, com o compromisso de 
permanecer nele. Referindo-se ao Evangelho narrando a ida 
das mulheres ao túmulo encontrando-o vazio com o anjo a 
dizer-lhes que Cristo havia ressuscitado e que esperaria os 
discípulos na Galileia, enfatizou que do encontro com Ele 
nasce a verdadeira alegria. Concluiu exortando a todos a ca-
minhar sempre com Ele no bem e fazendo o bem, a pedir-
-lhe, neste tempo de pandemia, que renove a face a terra e 
afaste este flagelo, com o permanente cuidado com a vida, 
na esperança da vida em plenitude na eternidade. 

Pastorais da Diocese de Erexim
analisam situação de fome agravada pela pandemia

Coordenadores da Cáritas, 
Pastoral da Juventude, da Animação 
Bíblico-catequética, da Infância e 
Adolescência Missionária e da Pas-
toral da Criança estiveram reunidos 
com Dom Adimir Antonio Mazali e 
o Pe. Agostinho Dors, Coordenador 
Diocesano da Ação Evangelizadora 
no dia 08 passado, no Centro Dio-
cesano. 

Em consonância com a Sexta Semana Social Bra-
sileira-Mutirão contra a Fome e com o 14º Plano da Ação 
Evangelizadora da Diocese que propõe ser Igreja Samarita-

na, da compaixão, da ternura, da so-
lidariedade com os caídos da socie-
dade, analisaram, além de outros as-
suntos, a situação atual da pandemia 
e ações de enfrentamento à fome 
que atinge a população vulnerável 
da abrangência da Diocese. Depois 
de diversas considerações, os parti-
cipantes concluíram pela realização 
de uma campanha de arrecadação de 

alimentos em todas as paróquias da Diocese, cujos detalhes 
serão divulgados em breve.
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CNBB realiza Assembleia Geral de forma virtual 
Costumeira-

mente, a Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil, CNBB, 
realiza sua Assem-
bleia Geral Ordiná-
ria anual na segunda 
e terceira semanas 
de Páscoa. No ano 
passado, em vista 
da Pandemia, a ins-
tituição não realizou 
sua 58ª Assembleia, 
inicialmente adiada 
e por fim não efetivada. Foi realizada de 12 a 16 de abril de 
forma virtual. Ela não teve votações de natureza legislativa, 
mas apenas de ordem pastoral, como acontece normalmente 
com as mensagens que a Conferência envia ao povo brasileiro. 

Temas da Assembleia da CNBB 
Tema central - ligado às atuais Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, aprovadas em 2019, 
que apontam 4 pilares da comu-
nidade cristã; o da Palavra, do 
Pão, da Caridade e da ação Mis-
sionária. A Assembleia tratou 
do primeiro, o pilar da Palavra 
– animação bíblica da Pastoral. 

Temas prioritários - re-
latório anual do Presidente, 
novo Estatuto da CNBB, Infor-
me econômico, assuntos das comissões episcopais pastorais 
para a Liturgia, para a tradução dos textos litúrgicos e para a 
Doutrina da Fé. 

Temas diversos - Sexta Semanal Social Brasileira; 
análise de conjuntura eclesial, social, política, econômica e 
cultural; Ano Vocacional previsto para 2023; os anos temáti-
cos de São José e Família Amoris Laetitia, convocados pelo 
Papa Francisco; Colégio Pio Brasileiro que acolhe padres para 
estudos em Roma; criação do Regional Leste 3 (Espírito San-
to); Edições CNBB; Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) 
que administra os recursos obtidos pela Coleta da Campanha 
da Fraternidade; Pacto pela  Vida e pelo Brasil; Campanha da 
Fraternidade 2022; Comunicação do Conselho Episcopal La-
tino-Americano e Caribenho (CELAM), especialmente sobre 
Assembleia Eclesial da América Latina, em novembro deste 
ano, no México;  pandemia, aspectos pessoais e pastorais; 18º 
Congresso Eucarístico Nacional; Bispos Eméritos; Ministé-
rios concedidos às mulheres; informes das Comissões Epis-
copais Pastorais; Pastoral Afro-brasileira e diversos outros. 

Os bispos também aprovaram, como de costume, 
mensagens ao Papa Francisco e ao povo brasileiro. 

O novo 
Núncio Apostóli-
co no Brasil, Dom 
Giambattista Di-
quattro, teve seu 
primeiro encontro 
com os bispos par-
ticipantes desta as-
sembleia virtual. 

O retiro, 
na manhã 15, foi 
orientado pelo Ar-
cebispo de Boston, 
Estados Unidos, 

cardeal Seán Patrick O’Malley. 
Houve também tempo para reunião dos Regionais da 

CNBB.
A Carta ao Papa, a mensagem dele para a Assembleia 

da CNBB e a mensagem dela para o povo brasileiro estão 
acima neste jornal. 

58ª Assembleia Geral 
da CNBB

aprova realização do 
Ano Vocacional em 2023

Por unanimidade, a 58ª 
Assembleia Geral da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) aprovou a rea-
lização do terceiro Ano Voca-
cional da Igreja no Brasil em 
2023. Na ocasião, serão come-

morados os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à re-
flexão, oração e promoção das vocações no país. A proposta 
foi apresentada pela Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB.

Segundo o bispo de Tubarão (SC) e presidente da Co-
missão para os Ministérios Ordenados, dom João Francisco 
Salm, o Ano Vocacional de 2023 dará continuidade a um 
processo iniciado em 1983, quando foi celebrado o primeiro 
ano vocacional do Brasil. Naquela oportunidade, a inicia-
tiva “favoreceu e ampliou o reconhecimento de que toda a 
comunidade cristã é responsável pela animação, cultivo e 
formações das vocações”. O bispo também elencou vários 
frutos que surgiram como a dinamização dos Serviços de 
Animação Vocacional e da Pastoral Vocacional e a produção 
de subsídios. 

Em 2003, o segundo ano vocacional – com o tema 
“Batismo, fonte de todas as vocações” – “promoveu um 
novo despertar vocacional, conscientizou para a vocação e 
missão batismal na comunidade eclesial e na sociedade”, e 
ainda favoreceu outros frutos para a Igreja. 
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Mais recentemente, o 4º Congresso Vocacional do 
Brasil, em 2019, assumiu como compromisso a preparação 
de um projeto para celebrar os 40 anos do primeiro ano Vo-
cacional do Brasil, surgindo a proposta 
do terceiro Ano Vocacional em 2023.

Dom João Francisco Salm 
apontou vários pontos que reforçam 
o contexto favorável em âmbito uni-
versal – com o Sínodo dos Jovens; as 
exortações apostólicas Christus Vivit 
e Gaudete et Exultate; o Sínodo 2022 
(com o tema “Por uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”) – 
e nacionalmente, com o 4º Congresso 
Vocacional; as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, com a proposta 
das Comunidades Eclesiais Missionárias; e a Ratio Nacio-
nalis para a Formação de Presbíteros.

O bispo também destacou uma fala do presidente da 
CNBB, dom Walmor Oliveira, durante o 4º Congresso Voca-
cional, em 2019: “Sem consciência vocacional, a Igreja não 
terá o vigor missionário que ela precisa ter”.

6ª Semana Social Brasileira
O bispo de Brejo (MA) e presidente da Comissão 

Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da 
CNBBB, dom José Valdeci Santos Mendes, apresentou a 
proposta de trabalho em preparação para a 6ª Semana Social 
Brasileira, aprovada pela 57ª Assembleia Geral, em 2019. 
Desde então, a Comissão reuniu outros atores eclesiais e 
movimentos populares na construção da semana cujo tema é 
inspirado em um discurso do Papa Francisco aos Movimen-
tos Populares: “Mutirão pela vida, por teto, terra e trabalho”.

Os eixos estruturais desse processo da 6ª SSB são 
economia, soberania e democracia. Dom Valdeci explicou 
que a reflexão sobre economia está em sintonia com a pro-
posta do Papa Francisco de uma nova visão sobre a realida-
de, com a “Economia de Francisco e Clara”. No âmbito da 
democracia, busca-se aprofun-
dar a democracia participativa.

Na preparação para a 6ª 
SSB, também serão celebrados 
os 30 anos das Semanas Sociais 
Brasileiras, eventos já estão 
sendo realizados virtualmente, 
como transmissões ao vivo, mu-
tirões e rodas de conversa. Dom 
Valdeci partilhou calendário na-
cional da fase de “enraizamen-
to”: a cada mês, um tema, com 
ao vivo, semana de ativismo e 
oferta de curso.

“As Semanas Sociais são um compromisso da nossa 
Igreja. Queremos que essa SSB deixe frutos para encontroar 
novos caminhos diante de tantos desafios que nós enfrenta-

mos”, motivou dom José Valdeci. “Não seja só um evento, 
mas um grande acontecimento no nosso país e na nossa so-
ciedade”, salientou.

18º Congresso Eucarístico 
Nacional

O arcebispo de Olinda e Reci-
fe, dom Fernando Saburido, reforçou 
convite ao episcopado brasileiro e 
confirmou que o 18º Congresso Euca-
rístico Nacional (CEN) será realizado 
de 11 a 15 de novembro, em 2022, na 
arquidiocese de Olinda e Recife (PE). 
Inicialmente a 18ª edição do CEN es-
tava marcada para acontecer nos mes-
mos dias, mas neste ano, mas precisou 

ser adiada devido à pandemia.
Gesto concreto: Casa do Pão
Como gesto concreto do evento, em resposta ao tema 

do congresso, “Pão em Todas as Mesas”, será criada a “Casa 
do Pão”, que ficará como legado à população da arquidioce-
se de Olinda e Recife, principalmente a mais carente.

A Casa do Pão será instalada na antiga Casa de Mise-
ricórdia, no Centro de Recife. O espaço foi doado ao projeto 
e receberá uma reforma, que deve acontecer ainda esse ano, 
com recursos levantados com a realização do Congresso Eu-
carístico Nacional. O imóvel fica no centro antigo, onde há 
muitas pessoas em situação de rua e vulneráveis, que serão 
o público-alvo do projeto e participarão da seleção das ativi-
dades e dos serviços que serão oferecidos.

Com o objetivo de servir mais do que o pão que ali-
menta, haverá a oferta de diversos serviços, tais como lavan-
deria, enfermaria, capela; além de atividades como padaria, 
atendimentos jurídico, médico, psicológico, grupos de apoio 
e oficinas profissionalizantes. A manutenção da casa será 
feita por uma equipe da arquidiocese de Olinda e Recife.

Programação do evento
A programação preliminar do 18º Congresso Eu-

carístico prevê a realização de 
uma Feira Católica, Exposições 
dos Santos e Servos de Deus do 
Regional NE2 e das Pastorais 
Sociais do Brasil, Simpósio Te-
ológico, Catequeses Populares, 
Catolicidade em Diversos Ritos, 
Vigília da Juventude, Cantata 
Eucarística, Inauguração Casa 
de Acolhida e do Selo Comemo-
rativo, Procissão com Santíssi-
mo Sacramento e muito mais.

Os Congressos Eucarís-
ticos Nacionais são realizados em todo o mundo e visam 
reunir os fiéis católicos em torno da Eucaristia, que é o cen-
tro da fé católica: Corpo e Sangue de Jesus Eucarístico.
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Campanha da Fraternidade 2022 será sobre a Educação
Dom Leomar Brustolin, 

bispo auxiliar de Porto Alegre, in-
tegrante da comissão que pensa a 
Campanha da Fraternidade do pró-
ximo ano, disse que ela será sobre 
a educação. Seu objetivo será: pro-
mover o diálogo sobre a realidade 
educativa no Brasil, à luz da fé cris-
tã, propondo caminhos em favor do 
humanismo integral e solidário”. 

O tema será “Fraternidade e Educação” e o lema 
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31, 26). 

Dom Leomar lembrou que a iniciativa quer consi-
derar sempre três aspectos interligados com a realidade da 
educação hoje no Brasil: a pandemia, o pensamento do Papa 
Francisco e o Pacto Educativo Global.

Para que a Campanha da Fraternidade seja melhor 
desenvolvida, foram propostos sete objetivos específicos, 
que são: analisar o contexto da educação, bem como os desa-

fios potencializados pela pandemia; 
verificar o impacto das políticas 
públicas na educação; identificar 
valores e referências da Palavra de 
Deus e da Tradição Cristã em vis-
ta de uma educação humanizadora; 
refletir sobre o papel da família, da 
comunidade de fé e da sociedade 
no processo educativo com a cola-
boração das instituições de ensino; 

incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evan-
gelho, promovam a dignidade humana, a experiência do 
transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa 
comum; estimular a organização do serviço pastoral junto 
às escolas, universidades, centros comunitários e outros es-
paços educativos; e promover uma educação comprometida 
com novas formas de economia, de política e de progresso 
verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, dos 
mais pobres.

Com toque de sinos no Brasil, CNBB lança segunda fase da 
Ação Solidária Emergencial “É tempo de cuidar”

Ao completar um ano, no dia 
12 de abril, a Ação Solidária Emer-
gencial “É Tempo de Cuidar” en-
trou numa segunda fase e ganha um 
novo impulso segundo informou o 
secretário-executivo de Campanhas 
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), padre Patri-
ky Samuel Batista.  “Esta segunda 
fase se torna mais evidente frente ao cenário pandêmico que 
se agravou”, disse o padre.

Como exemplo, ele citou que o que foi anunciado em 
2020 sobre o retorno do Brasil ao Mapa da Fome se confir-
mou. Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IBGE), o Brasil deixou o chamado Mapa da Fome 
em 2014. No entanto, de acordo com o balanço referente a 
2020, o país deve voltar a figurar na geopolítica da miséria.

A pandemia deixou 19 milhões com fome em 2020, 
atingindo 9% da população brasileira, a maior taxa desde 
2004, há 17 anos, quando essa parcela tinha alcançado 9,5%. 
E quase o dobro do que havia em 2018, quando o IBGE 
identificou 10,3 milhões de brasileiros nessa situação.

Além do recrudescimento da pandemia e do impacto 
com milhares mortes diárias pela Covid-19, há uma tempes-
tade perfeita nesse caos que coloca em risco também sua 
segurança alimentar: inflação alta, desemprego e ausência 
do auxílio emergencial – ao menos num nível que permita a 
compra de uma cesta básica.

2ª fase “É Tempo de Cui-
dar”

O início desta segunda fase 
da Ação Solidária Emergencial, ex-
plica o padre Patriky, começou no 
dia 11 de abril, Domingo da Mise-
ricórdia, com convite a todas as co-
munidades e paróquias católicas do 
Brasil a repicar os sinos, às 15h.  A 

iniciativa foi aprovada pelo Conselho Permanente da CNBB 
que ratificou a importância da manifestação de sinais de es-
perança, fé e solidariedade diante das mortes pela covid-19.

Frente aos números alarmantes de mortos em conse-
quência da pandemia, o padre Patriky Samuel Batista disse 
que o repicar dos sinos reforçou a mensagem de que “Toda 
vida nos toca”.

O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-ge-
ral da CNBB, dom Joel Portella Amado, divulgou uma car-
ta convite direcionada a todos os bispos do Brasil para esta 
ação que se caracterizou como um ato de comunhão com 
todas as famílias impedidas de vivenciar o luto, do esforço 
dispendido pelos profissionais da saúde e do desejo dos bra-
sileiros quanto à superação da pandemia.

No dia 19 de abril, houve uma reunião com os par-
ceiros (Cáritas Brasileira e Conferência dos Religiosos do 
Brasil) e todos os organismos vinculados à CNBB para tra-
çar as estratégias de mobilização desta segunda fase da ação 
emergencial. 
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Balanço da primeira fase
Durante a programação da 58ª Assembleia Geral dos 

Bispos do Brasil (AG CNBB), na celebração de abertura, 
dia 12 de abril, foi lançada esta segunda fase. Na apresen-
tação do relatório do presidente, a apresentado aos bispos 
no primeiro dia da Assembleia, foi feito um balanço com os 
resultados da primeira fase.

A Cáritas Brasileira, organização que sistematiza e 
monitora os dados da campanha, no último balanço de 23 de 
março, aponta 823 ações registradas em 140 arquidioceses e 

dioceses brasileiras, com a marca de 5,868.961 mil tonela-
das de alimentos. Em recursos fi nanceiros, a campanha atin-
giu R$ 4,523.832,00.

Em sua primeira fase, a campanha produziu e distri-
buiu para as populações mais vulneráveis cerca de 717 mil 
alimentos (quentinhas), arrecadou e distribuiu 727.832 mil 
unidades de roupas e calçados, 411.580 mil kits de higiene e 
414.114 mil equipamentos de proteção individual. Mais de 
1,1 milhão de pessoas foram benefi ciadas. 

Fonte: CNBB

O Papa Emérito Bento XVI completa 94 anos
Bento XVI completou 

94 anos de idade no dia 16 de 
abril. Desde que anunciou sua 
renúncia ao trono de Pedro em 
11 de fevereiro de 2013, o Papa 
Emérito, depois de um breve 
período em Castelgandolfo vive 
no Mosteiro Mater Ecclesiae, 
nos jardins vaticanos cuidado 
por algumas Memores Domini, 
consagradas do movimento Co-
munhão e Libertação.

Este será o primeiro aniversário em que Ratzinger 
não terá ao seu lado - nem ouvirá a voz - de seu irmão Georg, 
que faleceu em 1º de julho de 2020 com a idade de 97 anos. 
Bento XVI, para despedir-se dele, empreendeu uma árdua 
viagem até Regensburg, na Alemanha.

Não faltaram pensamentos afetuosos do Papa Fran-
cisco no aniversário de Bento XVI. Ratzinger fez sua última 
declaração pública há duas semanas ao semanário católico 
alemão Die Tagepost, expressando sua gratidão pelo Ano de 
São José convocado pelo Papa Francisco e pela Carta Apos-
tólica Patris corde.

Nossos parabéns e nossas orações ao Papa emérito.
Fonte: Vatican News
Embora persistam incertezas quanto aos dados dos 

pontifi cados dos primeiros séculos, Bento XVI ultrapassou, 
em longevidade, os Papas que mais anos viveram, até hoje, 
Celestino III (1105-1198) e Leão XIII (1810-1903); os dois 
pontífi ces faleceram aos 93 anos.

Em 1º de março, o Papa emérito concedeu uma entre-
vista ao jornal italiano ‘Corriere della Sera’ na qual rejeitava 
o que denominou de “teorias da conspiração” sobre a sua 

renúncia ao pontifi cado, em fe-
vereiro de 2013.

“Foi uma decisão difícil, 
mas tomei-a em plena consciên-
cia, e creio que fi z bem. Alguns 
dos meus amigos algo ‘fanáti-
cos’ ainda estão zangados, não 
quiseram aceitar a minha esco-
lha”, admite.

“Não há dois Papas, o 
Papa é só um”, acrescenta Bento 

XVI, oito anos após o fi nal do seu pontifi cado, sublinhando 
que a sua decisão foi ponderada.

No último dia 14 de janeiro, o Bento XVI foi vaci-
nado contra a Covid-19, partilhando a “preocupação com a 
pandemia”, disse o seu secretário particular, em declarações 
ao portal de notícias do Vaticano.

D. Georg Gaenswein, prefeito da Casa Pontifícia, 
sublinhou o impacto do primeiro Natal que o Papa emérito 
viveu sem o seu irmão, mons. Georg Ratzinger.

O arcebispo alemão referiu que Bento XVI está fi si-
camente frágil, mas lúcido.

Antes, no início de maio, chegou ao público uma 
biografi a do Papa emérito Bento XVI, que aborda a vida de 
Joseph Ratzinger ao longo de mais mil páginas, incluindo 
uma entrevista inédita que fala em “ditadura mundial” de 
um credo anticristão.

O livro ‘Bento XVI – Uma Vida’ destaca a amizade 
do Papa emérito com o seu sucessor, Francisco, sublinhando 
que apesar de polêmicas que os queriam colocar em campos 
opostos, a relação “não apenas persistiu, como cresceu”.

Fonte: Agência Ecclesia 

Site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Vaticano promove Conferência internacional
sobre a saúde humana

A iniciativa será realizada em formato virtual, de 6 a 
8 de maio próximo.

O Pontifício Conselho para a Cultura e a Fundação 
Cura organizam a 5ª Conferência Internacional sobre o tema 
"Explorando a mente, corpo e alma. Como a inovação e os 
novos sistemas de distribuição melhoram a saúde humana".

A iniciativa será realizada em formato virtual, de 6 
a 8 de maio próximo, e reunirá médicos, cientistas, estudio-
sos de ética, líderes religiosos, defensores dos direitos dos 
pacientes, legisladores, filantropos e formadores de opinião 
para discutir as últimas descobertas na medicina, cuidados 
de saúde e prevenção, bem como o significado antropológico e o impacto cultural dos avanços tecnológicos.

Os organizadores também debaterão sobre o tema "Uma ponte entre Ciência e Fé" para explorar os pontos em co-
mum entre religião e espiritualidade no que diz respeito à saúde e o bem-estar, também examinarão a relação entre mente, 
corpo e alma. A discussão se voltará para o significado de ser humano e buscará áreas de convergência entre as ciências 
humanas e as ciências naturais.

Na conclusão da Conferência, o Papa Francisco dirigirá uma videomensagem aos participantes. O convite para 
participar é estendido aos sacerdotes, agentes de pastoral da saúde e estudantes de Universidades Pontifícias e Católicas de 
todo o mundo.

Informações detalhadas estão disponíveis no site do Dicastério www.cultura.va e no site VaticanConference2021.org.
Fonte: Vatican News

São José, padroeiro da Igreja Católica
Dom Adelar Baruffi, Bispo Diocesano de Cruz Alta

Com a Carta “com o coração de pai” 
(Patris Corde), o Papa Francisco, no último 
dia 08 de dezembro de 2019 instituiu o Ano 
de São José. Ele quer apresentá-lo de ma-
neira “tão próxima da condição humana de 
cada um de nós”. Celebra os 150 anos da 

declaração de Pio IX, do Padroeiro da Igreja Católica. É apre-
sentado, sobretudo com o olhar do “pai”. “O objetivo desta carta 
apostólica é aumentar o amor por este grande Santo, para nos sen-
tirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as 
suas virtudes e o seu desvelo”.

José é o pai amado. Recorda-nos o Papa que sua grandeza é 
ter sido o esposo da Virgem Maria e “colocou-se inteiramente ao 
serviço do plano salvífico” (São João Crisóstomo). Ele fez de sua 
vida um serviço ao ministério da encarnação.

José é o pai na ternura. José foi um sinal da ação de Deus 
na vida de Jesus: ajudou-o a caminhar e inclinava-se para lhe dar 
de comer (cf. Os 11,3-4). “A ternura é a melhor forma para tocar 
o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo em riste e o juízo 
que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de 
acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa 
fragilidade”.

José é o pai na obediência. José nos ensina o caminho da 
obediência, que na Sagrada Escritura, muitas vezes, se dá pelos 
sonhos. Obedecer não é o mesmo que “explicar”, mas uma acol-
hida e entrega, sabendo quem é Deus. Recordemos a angústia 
de José pela gravidez de Maria. Ele não quer difamá-la e decide 

“deixa-la secretamente” (Mt 1,19). Jesus Cristo, “ao longo da vida 
oculta em Nazaré, na escola de José, Ele aprendeu a fazer a von-
tade do Pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário (cf. Jo 4, 
34)”.

José é o pai no acolhimento. José acolhe Maria e não coloca 
condições prévias. “Neste mundo onde é patente a violência psi-
cológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como 
figura de homem respeitoso, delicado que, mesmo não dispondo 
de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida 
de Maria”. A vida espiritual que José nos mostra não é explicável, 
mas um caminho que se acolhe, e a partir disso, compreende-se 
um sentido mais profundo.

José é o pai com coragem criativa. As dificuldades da vida 
não devem servir para resignação. “José é o homem por meio de 
quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção; é o ver-
dadeiro «milagre», pelo qual Deus salva o Menino e sua mãe”. 
José “sabe transformar um problema numa oportunidade, ante-
pondo sempre a sua confiança na Providência”.

José é o pai trabalhador. O trabalho é a participação na obra 
criadora de Deus, desenvolver as potencialidades e qualidades. 
“Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde nos 
possamos comprometer até se dizer: nenhum jovem, nenhuma 
pessoa, nenhuma família sem trabalho!”

José é o pai na sombra. José é sinal de uma paternidade 
maior, aquela de Deus. Um homem de muita confiança, nunca de 
frustração. Ele sabia que o Menino não era seu, mas foi confiado 
aos seus cuidados.
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Os Dez Mandamentos – 5ª 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)!

4º Mandamento:
Honrar pai e mãe!
(Ex 20,12; Dt 5,16) 
“Guardai os mandamentos: quem os cumprir encon-

trará neles a vida” (Lv 18,5)!
1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 20,12 e Dt 5,16. Comparar e analisar atenta-

mente as duas versões. Destacar semelhanças e diferenças. 
Que razões são apresentadas para o cumprimento desse 
mandamento?

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Como são tratados 

pais, mães, avós, hoje, pela sociedade? Que sentido tem esse 
mandamento? O que ele quer prevenir? 

Para aprofundar
Os dois mandamentos formulados positivamente - ob-

servar o sábado e honrar pai e mãe - encontram-se lado a 
lado. Se a observância do sábado encerra a primeira série do 
Decálogo, este, honrar pai e mãe, abre “a série dos manda-
mentos sociais”. Portanto, ambos ocupam um lugar de des-
taque no conjunto do Decálogo. Somente estes dois “exigem 
um agir determinado. Os outros exigem apenas que não se 
faça algo” (Crüsemann, p.51).

Honrar pai e mãe “é o último dos mandamentos que 
apresenta uma motivação pela qual deve ser observado: para 
que se prolonguem os teus dias e tudo corra bem na terra 
que Iahweh te dá (Dt 5,16b). Este sonho de felicidade, vida 
longa e bem-estar em geral para cada israelita na terra de 
Canaã depende da honra ao pai e à mãe” (Kramer, p.130). 
Este mandamento dá um grande valor aos pais. O sentido do 
verbo hebraico kabed é “honrar”, que implica em “sustentar 
o pai e a mãe” (Schökel, p.305). Segundo Pedro Kramer, sig-
nifica “dar peso a alguém, dar destaque a alguém’, portanto, 
‘honrar, reverenciar’, no sentido de defender, proteger e pro-
mover o pai e a mãe também quando estão idosos, fracos, 
dependentes e doentes” (p.130). 

Esse mandamento destina-se, não às crianças, mas 
“aos filhos adultos, que são instados a providenciar as neces-
sidades materiais e afetivas de seus pais na velhice”. Por sua 
vez, “a existência da lei pressupõe que havia muitos casos 
em que faltava o merecido respeito” (Andiñach, p.272). Por 
isso, no conjunto das orientações éticas do Antigo Testamen-
to, esse tema aparece muitas vezes. O Levítico retoma o que 

diz o Decálogo: “Cada um de vós respeita sua mãe e seu pai” 
(Lv 19,3). O Eclesiástico trata da necessidade do amor aos 
pais: “Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos peca-
dos; aquele que honra a sua mãe é como quem ajunta um 
tesouro” (Eclo 3,3). “Filho, cuida do teu pai na velhice, não 
o desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sê 
indulgente com ele; não o menosprezes, tu que estás em ple-
no vigor” (Eclo 3,12-13). “Honra o teu pai de todo o coração 
e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te de que foste 
gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram?” (Eclo 
7,27-28). “Ouve teu pai, ele te gerou, e não desprezes tua 
mãe envelhecida” (Pr 23,22).

Portanto, cuidar dos pais é uma obrigação dos filhos. 
Mas não era esse o entendimento de todos. Havia muitos 
conflitos familiares. Por isso, no objetivo de evitar ou im-
pedir a desonra ou maus tratos aos pais, estão previstas, no 
Antigo Testamento, muitas sanções. Por um lado, repro-
vam-se os filhos que assim agem: “Maldito seja aquele que 
desonra seu pai e sua mãe” (Dt 27,16). “Quem maltrata o pai 
e expulsa a mãe é filho indigno e infame” (Pr 19,26). “Quem 
maldiz pai e mãe verá apagar-se a sua lâmpada no coração 
das trevas” (Pr 20,20). Por outro lado, prevê-se a pena cap-
ital para quem comete faltas graves contra os pais: “Quem 
ferir o seu pai ou a sua mãe será morto” (Ex 21,15). “Quem 
amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto” (Ex 21,17; Lv 
20,9a; cf. Dt 21,18-21).

“A frequência dessa temática e sua posição destaca-
da no Decálogo permitem perceber a grande importância 
desse problema na sociedade do antigo Israel”. “O cerne da 
questão é o cuidado das pessoas idosas”. “Naquela época 
não havia nenhuma espécie de amparo para os idosos fora 
do lar. As pessoas idosas, doentes, fracas dependiam unica-
mente do amparo das pessoas mais jovens. Neste sentido os 
filhos tinham uma função especialmente importante”, sendo 
“vitais para a época da velhice”. Por isso, “a palavra ‘hon-
rar’, utilizada neste mandamento, não significa só algo es-
piritual, mas inclui bem concretamente o amparo material”. 
Na prática, significa “o amparo adequado dos pais idosos 
através de alimentação, vestuário e moradia até sua morte. 
Além disso, um comportamento respeitoso para com eles e 
um tratamento digno que, apesar do declínio de sua força de 
vida, corresponda à sua posição como pais. Por fim, faz parte 
do ‘honrar’ um sepultamento digno” (Crüsemann, p.51-53). 

No contexto patriarcal, chama a atenção que a “honra” 
é devida tanto ao pai como para a mãe. Trata-se do reconhe-
cimento de cada um como “imagem e semelhança de Deus” 
e geradores da vida. Por isso, ambos são merecedores do 
maior amor e respeito. Ao mesmo tempo, “na honra ao pai e 
à mãe e no amparo deles na velhice, enfermidade e demên-
cia, a sociedade israelita diferencia-se fundamentalmente 
das sociedades dos outros povos” (Kramer, p.131).
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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, 
em família ou comunitariamente?

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

- O que a reflexão sobre esse mandamento me/nos faz 
ver melhor, nos ensina a viver e a propor aos outros? 
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Olhar a igreja e o mundo
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte (BH)

 A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), em sua 
58ª Assembleia Geral, tratou do im-
portante exercício de “olhar” a Igre-
ja e o mundo. Realizada de 12 a 16 
de abril, no ambiente digital, a As-
sembleia foi emoldurada também 
por momentos de oração, reunindo 
quase quatrocentos participantes, 
entre bispos, bispos eméritos, pres-

identes de organismos da Igreja, assessores, diáconos e pa-
dres, cristãos leigos e leigas, consagrados e consagradas. 
“Olhar” a Igreja e o mundo, exercício da Assembleia, integ-
ra a missão de cada bispo junto ao seu povo, na sua diocese, 
em cumprimento ao mandato do Senhor Ressuscitado. Cris-
to, antes de subir ao céu, dá aos primeiros apóstolos a re-
sponsabilidade de ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho 
a toda criatura, fazendo com que todos se tornem discípulos 
e discípulas de Jesus, o único mestre e senhor.

O exercício espiritual de “olhar” a Igreja e o mundo, 
no contexto das Assembleias da Conferência Episcopal, se 
alicerça na comunhão e na fraternidade. Os bispos se unem 
em colegialidade para fecundar seus caminhos no exercício 
da missão, sempre com autonomia e no horizonte dos va-
lores inegociáveis do Evangelho, dos tesouros da doutrina 
e da tradição da Igreja. A congregação dos bispos da CNBB 
em Assembleia é o vértice de um caminho missionário per-
corrido e vivenciado em diferentes realidades de um mundo 
plural, a ser banhado com a luz de Cristo. As largas vias 
deste itinerário missionário incluem, pelo anúncio da Pala-
vra de Deus, luz para o caminho, lâmpada luzente para os 
pés – conforme canta o salmista – participar das alegrias e 
tristezas, vitórias e derrotas do Povo de Deus, a caminho, 
neste mundo, rumo ao reino definitivo.

A ação missionária da Igreja – que é servidora, sinal e 
sacramento de salvação – se efetiva a partir do compromis-
so insubstituível com a vida, primeiro e maior dom de cada 
pessoa.  A Igreja se dedica à defesa e à promoção da vida 
desde o momento primeiro, na concepção, até o último, com 

o declínio na morte natural. Por isso mesmo, os pastores do 
Povo de Deus têm o permanente dever de olhar a Igreja e o 
mundo. Trata-se de compromisso missionário, exercício de-
safiador que cada integrante do episcopado assume quando 
pastoreia, com autonomia, a porção do Povo de Deus que lhe 
foi confiada, incluindo grupos, segmentos, colaboradores. O 
exercício de “olhar” a Igreja e o mundo é também experiên-
cia de comunhão, de partilha, de fortalecimento e solidarie-
dade, em tudo, congregados como Conferência Episcopal. 
Uma experiência alicerçada na consciência de que todos 
pertencem à Igreja, presente no mundo inteiro.

A CNBB está a serviço da comunhão solidária, das ex-
periências e partilhas que fortalecem e consolidam a missão 
de anunciar Jesus Cristo a cada pessoa. Não constitui instân-
cia de governo da Igreja em nível nacional. A força da co-
munhão colegial entre os bispos tem o Papa Francisco como 
referência primeira. O Papa é o chefe do Colégio dos Bispos 
do mundo inteiro, sucessor do apóstolo Pedro, constituído 
pelo próprio Cristo para essa missão.

A Assembleia Geral Ordinária da CNBB é um evento 
culminante de caminhos, práticas, serviços, partilhas, articu-
lações, troca de experiências, escolhas fortalecedoras e cor-
reção de rumos para que a Igreja cumpra, na sua missão, o 
desejo de Jesus, seu Mestre e Senhor. Um desafio que requer 
dedicar atenção ao mundo e à própria Igreja, movimento 
com exigências relevantes e necessidades urgentes. A As-
sembleia Geral é o órgão máximo da CNBB, consideran-
do as suas muitas instâncias constitutivas, que fortalecem 
sempre mais a comunhão, a participação e os serviços evan-
gelizadores. A realização da Assembleia oferece aos bispos 
todos do Brasil a possibilidade de aguçar continuamente o 
olhar sobre o conjunto da Igreja. Uma oportunidade rica de 
avaliações, compartilhamentos de experiências, revisões e 
ajustes. Investimento na unidade que promove riquezas pas-
torais e espirituais, fontes de autonomia e de qualificação 
contínua no exercício do pastoreio. É clara a consciência da 
importância dessa comunhão sinodal, fecundando a missão 
de cada pastor junto ao seu rebanho, uma prática iluminada 
pelo Evangelho de Jesus – todos são aprendizes e servidores.
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A importância da Igreja, com a sua voz e comprom-
isso, no coração da sociedade, cumprindo, obedientemente 
e de modo profético, a missão recebida do seu Senhor, é 
reconhecida. Sublinhe-se que o mandato desta missão, há 
mais de dois mil anos, constitui serviço evangelizador es-
sencial e indispensável, merecendo sempre respeito irres-
trito nos parâmetros democráticos de todas as sociedades. 
Um serviço que está para além de novas legislações e de-
cretos. A Igreja, presente na humanidade, sempre a serviço 
da vida, “olha” o mundo e desempenha seu papel educativo 
ao anunciar o Evangelho, contribuindo para a construção da 
sociedade, da cultura da paz e da solidariedade. Um desafio 
enorme: fazer com que a voz da Igreja seja cada vez mais 
ouvida, considerando a disputa de outros sons pela atenção 

das pessoas, incluindo desvarios de interpretações e posicio-
namentos marcados por extremismos.

A voz da Igreja, mantendo o uníssono que ecoa de seus 
tesouros inesgotáveis, continua a inspirar a formação de coros 
capazes de impulsionar o surgimento de um novo tempo, mar-
cado pelo humanismo integral e pelo reconhecimento de que a 
vida é dom precioso, inviolável, semeando a solidariedade ded-
icada especialmente aos pobres e sofredores. A voz da Igreja, 
articulada nas Conferências Episcopais de diferentes nações, ja-
mais é ecoada com a pretensão descabida de regência totalitária 
do mundo. Ao invés disso, a Igreja busca congregar, pela força 
da atração, prestando, de modo irrenunciável, o seu serviço es-
sencial, por saber que tem o melhor para oferecer: Jesus Cristo, 
o Salvador e Redentor de seu povo na Igreja e no mundo.

 Páscoa – tempo de renovar a esperança
Dom Aloísio Alberto Dilli. Bispo de Santa Cruz do Sul (RS)

Caros diocesanos. Vivemos o 
Tempo Pascal por 50 dias na liturg-
ia da Igreja. É um tempo propício 
para refletir sobre a dimensão da 
esperança de vida nova que emerge 
da celebração do Mistério pascal.

O estudo antropológico rev-
ela que o dinamismo da esperança 
está presente no mais profundo do 

ser humano. Sua própria identidade se move dentro de um 
constante vir-a-ser, projetando-se para o futuro, pois ele nun-
ca se sente pronto, com realização plena e definitiva. Vive, 
portanto, um certo estado de insaciabilidade. Mesmo que 
busque constantemente novidades, muitas vezes se frustra, 
pois nada parece conduzir ao eterno, ao saciável, uma vez 
que a fragilidade humana indica para o limite, para o fim, e 
até para a morte.

Há momentos da vida em que esse dinamismo da es-
perança aflora com maior evidência, sobretudo em situações 
de crise, quando se deseja que um futuro melhor se descor-
tine, como no caso das pandemias e outras catástrofes que, 
de tempos em tempos, assolam a humanidade. O tema da es-
perança é muito atual em nossos dias: “Esperamos que tudo 
passe o mais rápido possível”. Onde encontrar sentido para 
tantas mortes pelo coronavírus do covid-19 ou outras formas 
de morte mais natural?

Através da história a pessoa humana sempre tentou dar 
resposta à cruciante pergunta sobre o sentido da sua existên-
cia. E há uma quantidade inumerável de respostas. No con-
texto da II Guerra Mundial, o filósofo ateu Jéan Paul Sartre 
afirma ser a vida um caminhar para o nada, o vazio, a morte; 
sendo a vida, portanto, uma “paixão inútil”. Outros, como 
Albert Camus, apelam para o absurdo da vida. Neste con-

texto, o grande líder espiritual e pacifista indiano, Mahatma 
Ghandi, afirma: “Uma vida sem religião é como um barco 
sem leme”.

Aqui sentimos necessidade de apresentar a visão cristã 
sobre o sentido da vida, numa dimensão de esperança pas-
cal, mesmo diante da morte biológica, que gravita sobre a 
nossa existência. Dentro de nós existe uma ânsia de eterni-
dade, uma esperança de plenitude. Fomos criados à imagem 
e semelhança do Criador (cf. Gn 1, 26-27). Existe em nós a 
semente da eternidade, da imortalidade, que vem chocar-se 
com a situação do limite humano, causado pelo pecado, tra-
zendo consigo a morte. Era preciso, portanto, uma redenção 
para que a vida eterna fosse novamente possível, mesmo 
tendo que passar pela morte humana. Para os cristãos, esta 
redenção já foi conquistada por Jesus Cristo e nossa adesão a 
ela pelo batismo, com vida cristã coerente: “Vossa vida está 
escondida com Cristo em Deus” (Col 3, 3). Aliás, sem esta 
profissão de fé e prática consequente, os enigmas da vida e 
da morte tornam-se mistérios insolúveis. Sem Cristo, nossa 
vida na terra oferece no máximo uma espécie de sucesso 
vazio, que passa e se esvai como areia entre os dedos. Jesus 
resume o sentido da vida numa única frase: “Aquele que crê 
no Filho tem a vida eterna” (Jo 3, 36). O cristão percebe que 
seu coração está inquieto até que descanse em Deus (cf. S. 
Agostinho), quando haverá um novo céu e uma nova terra 
e o próprio Deus estará presente (cf. Ap 21, 1, 3 e 5). Nós 
cristãos nos damos conta que somos seres a caminho. Não 
estamos definitivamente em casa, onde nos encontramos. De 
certa forma, nos sentimos estranhos, neste mundo, pois nos-
sa verdadeira pátria é outra. A morada permanente deverá ser 
com Deus, na eternidade, se tivermos optado por Ele. Aqui é 
bom lembrar Bento XVI: “Aquele que crê tem futuro”.
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Dinâmica Mãe de Jesus 
Maria                 

*Acolha as crianças, oferecendo a 
cada uma um santinho de Nossa Senhora;

*Coloque um CD instrumental bem 
suave (Ave Maria);

*Deixe as crianças sentadas ou deita-
das bem confortáveis;

*Oriente o relaxamento passo a passo como se fosse para 
uma criança individualmente;

 - Hoje você vai rezar com Maria, a Mãe de4 Jesus. Feche 
os olhos. Respire suavemente. Solte todos os músculos do cor-
po. Traga presente no seu pensamento Maria, a Mãe de Jesus. 
Olhe para o seu rosto. Converse com ela. Sente-se no seu colo.

 - Coloque seu ouvido no coração de Maria. Ouça as bati-
das do seu coração.

 - Vamos rezar (ou cantar) - lá no fundinho do coração - a 
música do Padre Zezinho ( pode colocar o CD Deus é bonito, 
faixa 23): "Mãe de Jesus, Maria, me empresta por favor o teu 
coração. O meu é pequeno demais, pra levar todo este amor 
que eu tenho para dar ao teu Jesus".

 -Diga bem baixinho: "Querida Mãe do Céu, abençoe 
meus pés, ensina-me a caminhar por caminhos corretos como 
ao seu Menino Jesus", " Abençoa minhas mãos, para que elas 
pratiquem somente o que for bom", " Abençoa minha boca, 

142ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (138)
Tânia Madalosso

para que ela diga somente o que faça meus 
amigos e minhas amigas se tornarem mel-
hores do que são ".

 -Vamos rezar ou cantar a segunda es-
trofe:" Mãe de Jesus, Maria, me empresta por 
favor o teu coração. O meu é criança demais, 
para dizer aquilo que eu queria, pra Jesus de 
Nazaré".

  *Reze assim:" Querida Mãezinha do Céu, abençoe 
meus pensamentos, para que eles sejam muito santos e puros. 
Conduz minha vontade para que eu use a internet somente para 
coisas boas". " Cuida dos meus olhos, para que eles olhem so-
mente as coisas que fazem bom o meu coração". " Abençoa 
meus ouvidos, para que eles ouçam somente o que for de acor-
do com o Evangelho de seu Filho, Jesus".

 -*Vamos rezar (ou cantar) a terceira estrofe:" Mãe de Jesus, 
Maria, me empresta por favor, o teu coração. O meu vai crescer 
devagar e se abrir a este amor que eu quero oferecer ao teu Jesus".

 *Converse com Maria, peça a ela o que você mais dese-
ja, agradeça a sua presença.

 *Abra os olhos. Bem devagar. Fique de pé.
 *Rezemos juntos: " Ave Maria, cheia de graça. O Senhor 

está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o 
fruto do vosso ventre: Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!"

Pudim de chia com coco
Ingredientes
2 colheres de sopa de semente de chia;
200 ml de leite de coco;
1 colher de chá de essência de 

baunilha;
Açúcar demerara ou adoçante (opcional);
Geleia caseira de morango (uma caixa de morangos, água 

e açúcar demerara).

Modo de fazer
Em uma travessa, misturar a chia, o açúcar, o leite de 

coco e a essência de baunilha e deixar hidratar por 8 horas.
Para a geleia, pegar uma panela e colocar os morangos 

lavados e cortados ao meio, três colheres de açúcar demerara 
ou adoçante e meia xícara de água. Mexer sem parar até que 
os morangos comecem a derreter e formar uma calda.

servir o pudim de chia acompanhado da geleia de 
morango.

Torta de carne moída com massa de milho
Ingredientes

4 ovos
1 xícara (chá) de óleo
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de milho amarela
1 colher (sopa) de fermento em pó químico
1 colher (cha) de sal
Margarina e farinha de trigo para untar
Recheio
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
1 tomate sem sementes picado
600g de carne moída
1 xícara (chá) de azeitona verde picada
Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Modo de preparo
Para o recheio, em uma panela, aquecer o óleo 

em fogo médio, refogue a cebola e o alho por 3 minutos. 
Juntar o tomate e refogue por 2 minutos. Adicionar a carne 
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Aniversários Junho

Ervas e Plantas Medicinais – 138
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

05, Pe. Claudino Talaska, N. 1965
16, Maria Busatta N.1939 (Pastoral da saúde)
20, Dom Adimir Antonio Mazali, OE 2020
23, João Alberto Agnoletto N. 1966  (Cáritas)
24, Pe. João Zappani, N. 1957
27, Leonardo Silva Pereira Fávero, N 1994 (seminarista)

Sempre Viva
Helichrysum bracteatum, Andr.
Pertence à família das Compostas
Também conhecido como: Flor-
de-palha

A Sempre viva é uma 
planta anual adaptada na região 
Sul, Sudeste e também pode ser 
encontrada em outras regiões do 
Brasil. Apresenta propriedades 
semelhantes às do girassol, de 
seguir o sol durante o dia e estar 

sempre aberta dia e noite, por isso é chamada sempre viva. 
Quando adulta chega a atingir até 1.3 metros de altura 
dependendo do solo. Apresenta folhas delicadas e fl ores 
alternas, lineares em forma de pequenos cachos voltados 
para o alto. É encontrada na cor amarelo-vivas, branco, rosa 
e outras cores. É muito procurada pelas borboletas e pelas 
abelhas. A sua reprodução é feita pelas sementes que são 
levadas pelo vento, pela água das chuvas e pelos insetos 
diversos.

Propriedades medicinais
São utilizadas principalmente as fl ores. 
A Sempre viva contém as vitaminas B, que é a 

maior responsável pela manutenção da saúde emocional e 
mental do ser humano; B1, que é importante para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, dos músculos em geral 
e pequenas doses de vitamina C, que é um antioxidante 
que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 

provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral 
e D, que é uma vitamina que promove a absorção de cálcio 
(após a exposição à luz solar) e também auxilia a prevenir 
e controlar o mal de Parkinson e o câncer de pele e também 
previne o envelhecimento das células.

O chá das fl ores é ótimo pelas mesmas serem tônicas 
do coração, combater a diarreia, hemorroidas internas 
e acalmar a dor provocada pela artrite, reumatismo e 
infl amações em geral. 

O chá das sumidades fl oridas também combate 
a tosse, a gripe, o resfriado e ao mesmo tempo elimina o 
catarro dos pulmões.

Pode fazer o banho para acalmar a dor provocada 
por erisipelas, cicatrizar feridas, lavar os olhos quando 
acometidos de infl amação e embelezar a pele.

Também pode ser usada em forma de compressas 
para aliviar a dor provocada por queimaduras, torcicolos e 
hematomas em geral.

e refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Acrescentar a 
azeitona, tempere com sal, pimenta e salsa picada. Reservar 
e deixar esfriar. Para a massa, bater no liquidifi cador todos 
os ingredientes, espalhar metade em uma fôrma de 22cm x 
30cm untada e enfarinhada, espalhe a carne, o queijo e cobrir 
com a massa restante. Levar ao forno médio, preaquecido, 
por 35 minutos ou até dourar. Servir em seguida.

Torta de carne moída e bacon
Ingredientes
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (café) de sal
4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar
Queijo parmesão e mussarela ralados para polvilhar

Recheio
200g de bacon em cubos
1 cebola picada
4 dentes de alho picados
1/2 pimentão amarelo picado
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
600g de carne moída
2 tomates picados
Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo
Em uma panela, em fogo médio, fritar o bacon na própria 

gordura até dourar. Junte a cebola, o alho, o pimentão e refogue 
por 5 minutos. Juntaro extrato, a carne e refogue por 5 minutos 
ou até dourar. Adicione o tomate, sal, cheiro-verde e refogue por 
3 minutos. Deixar esfriar. No liquidifi cador, bater o leite, o óleo, 
os ovos e metade da farinha. Transferir para uma tigela e misture 
a farinha restante, o fermento, o sal e o cheiro-verde com uma 
colher. Espalhar metade em uma fôrma de 22cm x 30cm untada 
e enfarinhada, e espalhar o recheio. Cobrir com a massa restante, 
polvilhar com queijos e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 
minutos ou até dourar. Deixar amornar e sirva em pedaços.
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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

E U C A R I S T I A

DOM e COMPROMISSO
SUSTENTO NA MISSÃO

03 de junho – Dia Eucarístico Diocesano
no ano jubilar de ouro


