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

- 03, 16h, Dom Admir, missa e 
crismas na igreja São João 
Batista, Vila Hortência, 
Paróquia de Áurea.  

- 04 – 14º DTC-B – Paróquia 
São Pedro, Sede Dourado, 
e São Pedro, Erechim, fes-
ta do padroeiro; 10h, Dom 
Adimir, missa e crismas em 
Sede Dourado.

- 05, 19h, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.

- 07 – Dom Adimir, visita administrativa na sede pa-
roquial N. Sra. da Glória, Erval Grande.

- 11 – 15º DTC-B - Dia Mundial da População; Festa 
de São Cristóvão, com bênção de carros na sede pa-
roquial São Roque, Itatiba do Sul.

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

- 12 a 14, curso anual de formação permanente dos pa-
dres, no Seminário de Fátima.

- 13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima 
no ano jubilar de ouro da Diocese, com oração da 

manhã às 7h, oração do Angelus 
às 11h50, terço e missa às 14h e 
às 18h30.
- 18 – 16º DTC-B – Festa do/a 
agricultor/a e do motorista na 
comunidade N. Sra. das Dores, 
Chapadão,  Paulo Bento.
19, 08h30, reunião do Conselho 
de Formadores, no Centro Dioc-
esano; 14h, Reunião do Consel-

ho de Presbíteros, no Centro Diocesano.
- 24, 19h, Dom Adimir, missa na novena da festa de 

São Cristóvão na igreja e bairro do mesmo nome, 
Erechim.

- 25 – 17º DTC-B – Primeiro Dia Mundial dos Avós 
e dos Idosos – “Eu estou contigo todos os dias” - 
Paróquia São Tiago, Aratiba, festa do padroeiro; festa 
de São Cristóvão, do agricultor e do motorista na sede 
paroquial São Francisco de Assis, Mariano Moro.

- 27, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas.
- 29, 08h30, Dom Adimir reunião da URI.
- 31, 16h, Catedral, ordenação diaconal do seminarista 

Leonardo Silva Pereira Fávero.

Motorista consciente: é prudente; não entrega a direção do 
veículo a pessoas sem habilitação, sobretudo a menores; nunca con-
duz veículo com velocidade acima da permitida; mantém distância de 
segurança do veículo da frente; aumenta os cuidados quando transi-
ta próximo a escolas ou em ruas residenciais; usa adequadamente as 
vias, respeitando o espaço de pedestre e de ciclista; nunca dirige sob 
efeito de alimentos pesados, bebidas alcoólicas ou outras substâncias 
tóxicas; respeita os pedestres e outros usuários da via; dá preferência 
ao pedestre, quando ele já tiver dado início à travessia da via; usa 
a seta ou braço para indicar as manobras de conversão ou ultrapas-
sagem, mudanças de faixas e entrada e saída de garagens; usa sempre 
o cinto de segurança; verifi ca constantemente as condições do veículo, 

realizando a manutenção necessária; obedece rigorosamente à sinalização de trânsito; prefere chegar um pouco depois 
a não chegar nunca. Faz da condução um meio de locomoção e não de destruição e morte.
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Carta Apostólica sob Forma de “Motu Proprio”
do Papa Francisco Antiquum Ministerium  

Pela qual se Institui 
o Ministério de Catequista

 1. MINISTÉRIO ANTIGO 
é o de Catequista na Igreja. Os 
teólogos pensam, comumente, que 
se encontram os primeiros exem-
plos já nos escritos do Novo Tes-
tamento. A primeira forma, germi-
nal, deste serviço do ensinamento 
achar-se-ia nos «mestres» mencio-
nados pelo apóstolo Paulo ao es-
crever à comunidade de Corinto: 
«E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro 
lugar, apóstolos; em segundo, profetas; em terceiro, mestres; 
em seguida, há o dom dos milagres, depois o das curas, o das 
obras de assistência, o de governo e o das diversas línguas. 
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São to-
dos mestres? Fazem todos milagres? Possuem todos o dom 
das curas? Todos falam línguas? Todos as interpretam? As-
pirai, porém, aos melhores dons. Aliás vou mostrar-vos um 
caminho que ultrapassa todos os outros» (1 Cor 12, 28-31). 

O próprio Lucas afirma, na abertura do seu Evangel-
ho: «Resolvi eu também, depois de tudo ter investigado 
cuidadosamente desde a origem, expô-los [os factos que 
entre nós se consumaram] a ti por escrito e pela sua or-
dem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da 
doutrina em que foste instruído» (Lc 1, 3-4). O evangelista 
parece bem ciente de estar a fornecer, com os seus escritos, 
uma forma específica de ensinamento que permite dar sol-
idez e vigor a quantos já receberam o Batismo. E voltando 
ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas: 
«Mas quem está a ser instruído na Palavra esteja em comun-
hão com aquele que o instrui, em todos os bens» (Gal 6, 6). 
Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade funda-
mental: a comunhão de vida como caraterística da fecundi-
dade da verdadeira catequese recebida.

2. Desde os seus primórdios, a comunidade cristã con-
heceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada 
no serviço de homens e mulheres que, obedientes à ação do 
Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da Igreja. 
Os carismas, que o Espírito nunca deixou de infundir nos 
batizados, tomaram em certos momentos uma forma visível 
e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltip-
las expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como 
uma diaconia indispensável para a comunidade. E assim o 
interpreta o apóstolo Paulo, com a sua autoridade, quando 
afirma: «Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; 
há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo; há 
diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza 
tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, 
para proveito comum. A um é dada, pela ação do Espírito, 

uma palavra de sabedoria; a outro, 
uma palavra de ciência, segundo o 
mesmo Espírito; a outro, a fé, no 
mesmo Espírito; a outro, o dom das 
curas, no único Espírito; a outro, o 
poder de fazer milagres; a outro, a 
profecia; a outro, o discernimento 
dos espíritos; a outro, a variedade 
de línguas; a outro, por fim, a in-
terpretação das línguas. Tudo isto, 
porém, o realiza o único e o mesmo 
Espírito, distribuindo a cada um, 

conforme lhe apraz» (1 Cor 12, 4-11). 
Por conseguinte é possível reconhecer, dentro da 

grande tradição carismática do Novo Testamento, a presença 
concreta de batizados que exerceram o ministério de trans-
mitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com 
as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apósto-
los e dos evangelistas (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Dei Verbum, 8). A Igreja quis reconhecer este serviço como 
expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu 
o exercício da sua missão evangelizadora. Olhar para a vida 
das primeiras comunidades cristãs, que se empenharam na 
difusão e progresso do Evangelho, estimula também hoje a 
Igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para 
continuarmos a permanecer fiéis à Palavra do Senhor, a fim 
de fazer chegar o seu Evangelho a toda a criatura.

3. Toda a história da evangelização destes dois milé-
nios manifesta, com grande evidência, como foi eficaz a 
missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes e diáconos, jun-
tamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada, 
dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé 
fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de 
cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua vol-
ta outros irmãos e irmãs, que, partilhando o mesmo caris-
ma, constituíram Ordens religiosas totalmente dedicadas ao 
serviço da catequese.

Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos 
e leigas que tomaram parte, diretamente, na difusão do 
Evangelho através do ensino catequístico. Homens e mul-
heres, animados por uma grande fé e verdadeiras testemu-
nhas de santidade, que, em alguns casos, foram mesmo fun-
dadores de Igrejas, chegando até a dar a sua vida. Também 
nos nossos dias, há muitos catequistas competentes e perse-
verantes que estão à frente de comunidades em diferentes 
regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão 
e aprofundamento da fé. A longa série de Beatos, Santos e 
Mártires catequistas que marcou a missão da Igreja, merece 
ser conhecida, pois constitui uma fonte fecunda não só para 
a catequese, mas também para toda a história da espiritual-
idade cristã.
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4. A partir do Concílio 
Ecuménico Vaticano II, a Igreja 
apercebeu-se, com renovada con-
sciência, da importância do com-
promisso do laicado na obra de 
evangelização. Os Padres concil-
iares reafirmaram várias vezes a 
grande necessidade que há, tanto 
para a implantação da Igreja como 
para o crescimento da comunidade 
cristã, do envolvimento direto 
dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprim-
ir o seu carisma. «É digno de elogio aquele exército com 
tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército 
dos catequistas, homens e mulheres, que, cheios do espírito 
apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singu-
lar e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. 
Hoje em dia, em razão da escassez de clero para evangeli-
zar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o 
ofício dos catequistas tem muitíssima importância» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 17).

A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir 
o interesse constante dos Sumos Pontífices, do Sínodo dos 
Bispos, das Conferências Episcopais e dos vários Pastores, 
que, no decorrer destas décadas, imprimiram uma notável 
renovação à catequese. O Catecismo da Igreja Católica, a 
Exortação apostólica Catechesi tradendae, o Diretório Cate-
quístico Geral, o Diretório Geral da Catequese, o recente 
Diretório da Catequese, juntamente com inúmeros Cate-
cismos nacionais, regionais e diocesanos são expressão do 
valor central da obra catequística, que coloca em primeiro 
plano a instrução e a formação permanente dos crentes.

5. Sem diminuir em nada a missão própria do Bispo 
– de ser o primeiro Catequista na sua diocese, juntamente 
com o presbitério que partilha com ele a mesma solicitude 
pastoral – nem a responsabilidade peculiar dos pais relati-
vamente à formação cristã dos seus filhos (cf. CIC cân. 774 
§2; CCEO cân. 618), é necessário reconhecer a presença de 
leigos e leigas que, em virtude do seu Batismo, se sentem 
chamados a colaborar no serviço da catequese (cf. CIC cân. 
225; CCEO câns. 401 e 406). Esta presença torna-se ainda 
mais urgente nos nossos dias, devido à renovada consciência 
da evangelização no mundo contemporâneo (cf. Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 163-168) e à imposição duma 
cultura globalizada (cf. Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 
100.138), que requer um encontro autêntico com as jovens 
gerações, sem esquecer a exigência de metodologias e instru-
mentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coer-
ente com a transformação missionária que a Igreja abraçou. 
Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são 
as condições indispensáveis para que a Igreja possa desem-
penhar a sua missão no mundo. 

Despertar o entusiasmo pes-
soal de cada batizado e reavivar a 
consciência de ser chamado a de-
sempenhar a sua missão na comu-
nidade requer a escuta da voz do 
Espírito que nunca deixa faltar a 
sua presença fecunda (cf. CIC cân. 
774 §1; CCEO cân. 617). O Espíri-
to chama, também hoje, homens e 
mulheres para irem ao encontro de 
tantas pessoas que esperam con-

hecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tare-
fa dos Pastores sustentar este percurso e enriquecer a vida 
da comunidade cristã com o reconhecimento de ministérios 
laicais capazes de contribuir para a transformação da socie-
dade através da «penetração dos valores cristãos no mundo 
social, político e económico» (Evangelii gaudium, 102). 

6. O apostolado laical possui, indiscutivelmente, uma 
valência secular. Esta exige «procurar o Reino de Deus, 
tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo 
Deus» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 
31). A sua vida diária é tecida de encontros e relações famil-
iares e sociais, o que permite verificar como «são especial-
mente chamados a tornarem a Igreja presente e ativa naque-
les locais e circunstâncias em que, só por meio deles, ela 
pode ser o sal da terra» (Lumen gentium, 33). Entretanto é 
bom recordar que, além deste apostolado, «os leigos podem 
ainda ser chamados, por diversos modos, a uma colaboração 
mais imediata no apostolado da Hierarquia, à semelhança 
daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo 
no Evangelho, trabalhando muito no Senhor» (Lumen gen-
tium, 33). 

No entanto, a função peculiar desempenhada pelo 
Catequista especifica-se dentro doutros serviços presentes 
na comunidade cristã. Com efeito, o Catequista é chamado, 
antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço 
pastoral da transmissão da fé que se desenvolve nas suas 
diferentes etapas: desde o primeiro anúncio que introduz no 
querigma, passando pela instrução que torna conscientes da 
vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os 
sacramentos da iniciação cristã, até à formação permanente 
que consente que cada batizado esteja sempre pronto «a dar 
a razão da sua esperança a todo aquele que lha peça» (cf. 
1 Ped 3, 15). O Catequista é simultaneamente testemunha 
da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que 
instrui em nome da Igreja. Uma identidade que só mediante 
a oração, o estudo e a participação direta na vida da comuni-
dade é que se pode desenvolver com coerência e responsab-
ilidade (cf. Cons. Pont. para a Promoção da Nova Evangeli-
zação, Diretório da Catequese, 113).

7. Com grande clarividência, São Paulo VI emanou 
a Carta apostólica Ministeria quaedam tendo em vista não 
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só adaptar ao novo momento histórico os ministérios de 
Leitor e Acólito (cf. Carta ap. Spiritus Domini), mas também 
pedir às Conferências Episcopais para promoverem outros 
ministérios, entre os quais o de Catequista: «Além destes 
ministérios comuns a toda a Igreja Latina, nada impede que 
as Conferências Episcopais peçam outros à Sé Apostóli-
ca, se, por motivos particulares, julgarem a sua instituição 
necessária ou muito útil na sua região. Tais são, por exem-
plo, as funções de Ostiário, de Exorcista e de Catequista». 
O mesmo instante convite voltava na Exortação apostólica 
Evangelii nuntiandi, quando, ao pedir para saber ler as ex-
igências atuais da comunidade cristã numa continuidade fiel 
com as origens, exortava a encontrar novas formas ministe-
riais para uma pastoral renovada: «Tais ministérios, novos 
na aparência mas muito ligados a experiências vividas pela 
Igreja ao longo da sua existência – por exemplo, o de Cate-
quista (…) – , são preciosos para a implantação, a vida e o 
crescimento da Igreja e para a sua capacidade de irradiar a 
própria mensagem à sua volta e para aque-
les que estão distantes» (São Paulo VI, Ex-
ort. ap. Evangelii nuntiandi, 73).

Com efeito, não se pode negar que 
«cresceu a consciência da identidade e da 
missão dos leigos na Igreja. Embora não 
suficiente, pode-se contar com um nu-
meroso laicado, dotado de um arreigado 
sentido de comunidade e uma grande fi-
delidade ao compromisso da caridade, da 
catequese, da celebração da fé» (Evangelii 
gaudium, 102). Por conseguinte, receber 
um ministério laical como o de Catequis-
ta imprime uma acentuação maior ao em-
penho missionário típico de cada um dos 
batizados que, no entanto, deve ser desem-
penhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer 
tentativa de clericalização.

8. Este ministério possui uma forte valência vocacion-
al, que requer o devido discernimento por parte do Bispo e se 
evidencia com o Rito de instituição. De facto, é um serviço 
estável prestado à Igreja local de acordo com as exigências 
pastorais identificadas pelo Ordinário do lugar, mas desem-
penhado de maneira laical como exige a própria natureza do 
ministério. Convém que, ao ministério instituído de Cateq-
uista, sejam chamados homens e mulheres de fé profunda 
e maturidade humana, que tenham uma participação ativa 
na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimen-
to, generosidade e vida de comunhão fraterna, recebam a 
devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, 
para ser solícitos comunicadores da verdade da fé, e tenham 
já maturado uma prévia experiência de catequese (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC cân. 231 
§1; CCEO cân. 409 §1). Requer-se que sejam colaboradores 

fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o 
ministério onde for necessário e animados por verdadeiro 
entusiasmo apostólico. 

Assim, depois de ter ponderado todos os aspetos, em 
virtude da autoridade apostólica,

instituo
o ministério laical de Catequista.
A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 

Sacramentos providenciará, dentro em breve, a publicação 
do Rito de Instituição do ministério laical de Catequista.

9. Convido, pois, as Conferências Episcopais a 
tornarem realidade o ministério de Catequista, estabelecen-
do o iter formativo necessário e os critérios normativos para 
o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes 
para o serviço que estas pessoas serão chamadas a desem-
penhar em conformidade com tudo o que foi expresso por 
esta Carta Apostólica. 

10. Os Sínodos das Igrejas Orientais 
ou as Assembleias dos Hierarcas poderão 
receber quanto aqui estabelecido para as 
respetivas Igrejas sui iuris, com base no 
próprio direito particular.

11. Os Pastores não cessem de abraçar 
esta exortação que lhes recordavam os Pa-
dres conciliares: «Sabem que não foram 
instituídos por Cristo para se encarregarem 
por si sós de toda a missão salvadora da 
Igreja para com o mundo, mas que o seu 
cargo sublime consiste em pastorear  de tal 
modo os fiéis e de tal modo reconhecer os 
seus serviços e carismas, que todos, cada 
um segundo o seu modo próprio, cooperem 
na obra comum» (Lumen gentium, 30). O 

discernimento dos dons que o Espírito Santo nunca deixa 
faltar à sua Igreja seja para eles o apoio necessário para tor-
nar concreto o ministério de Catequista para o crescimento 
da própria comunidade.

Quanto estabelecido por esta Carta Apostólica em for-
ma de “Motu proprio”, ordeno que tenha vigor firme e es-
tável, não obstante qualquer coisa em contrário ainda que 
digna de menção particular, e que seja promulgado medi-
ante publicação no jornal L’Osservatore Romano, entrando 
em vigor no mesmo dia, e publicado depois no órgão oficial 
Acta Apostolicae Sedis.

Dado em Roma, junto de São João de Latrão, na 
Memória litúrgica de São João de Ávila, Presbítero e Dou-
tor da Igreja, dia 10 de maio do ano de 2021, nono do meu 
pontificado.

Francisco
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Carta do Papa Francisco por ocasião da 27ª Conferência de 
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo

 A Sua Excelência Senhora Rebeca Grynspan Mayufis
Secretária-Geral da Secretaria Geral Ibero-Americana

Enquanto a saúdo atenciosa-
mente, Senhora Secretária-Geral, 
através desta carta quero transmitir 
a minha saudação a todos os Chef-
es de Estado e de Governo que 
participam na XXVII Conferência 
Ibero-Americana, num contex-
to particularmente difícil devido 
aos terríveis efeitos da pandemia 
de Covid-19 em todos os âmbitos 
da vida quotidiana, que exigiram 
enormes sacrifícios de todas as Nações e dos seus cidadãos, 
convidando toda a comunidade internacional a comprom-
eter-se, unida, com espírito de responsabilidade e fraterni-
dade, para enfrentar os numerosos desafios já em curso, e 
aqueles que hão de vir.

Em primeiro lugar, desejo recordar os milhões de 
vítimas e de doentes. Rezo por eles e pelas suas famílias. A 
pandemia não fez distinções e atingiu pessoas de todas as 
culturas, credos, camadas sociais e económicas. Todos nós 
sabemos e já experimentamos a perda de um ente querido 
que morreu por causa do Coronavírus, ou que foi atingido 
pelo contágio. Todos estamos conscientes de como é difícil 
para as famílias não poder estar ao lado dos seus amigos ou 
parentes para lhes oferecer proximidade e consolação du-
rante estes momentos. Todos vimos o impacto que os efeitos 
desta trágica situação têm sobre tantas crianças e jovens, e 
acompanhamos com preocupação as consequências que ela 
pode ter para o seu futuro. É digno de louvor o trabalho ár-
duo dos médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, capelães e 
voluntários que, nestes momentos difíceis, além de cuidar 
dos doentes, com o risco da própria vida, foram o familiar e 
o amigo que lhes faltava.

Enquanto reconheço os esforços envidados na busca 
de uma vacina eficaz contra a Covid-19 num prazo tão curto, 
desejo reiterar que a imunização extensiva deveria ser con-
siderada um «bem comum universal», noção que exige ges-
tos concretos que inspirem todo o processo de investigação, 
produção e distribuição das vacinas.

Neste âmbito, são particularmente louváveis as inicia-
tivas que procuram criar novas formas de solidariedade a 
nível internacional, com mecanismos destinados a garantir 
uma distribuição equitativa das vacinas, não baseada em 
critérios puramente económicos, mas tendo em consider-
ação as necessidades de todos, especialmente dos mais vul-
neráveis e carentes.

Em várias ocasiões salientei 
que devemos sair desta pandemia 
“melhores”, pois a crise atual é 
uma oportunidade propícia para 
reconsiderar a relação entre a pes-
soa e a economia, de tal modo que 
possa ajudar a superar o curto-cir-
cuito «da morte que vive em cada 
lugar e em cada época». Tendo em 
vista esta finalidade, devemos unir 
os esforços para criar um novo hor-

izonte de expetativas em que o principal objetivo não seja 
o benefício económico, mas a tutela da vida humana. Neste 
sentido, é urgente considerar um modelo de retoma capaz 
de gerar novas soluções, mais inclusivas e sustentáveis, em 
vista do bem comum universal, cumprindo a promessa de 
Deus para todos os homens.

É preciso prestar atenção especial à necessidade de 
reformar a “arquitetura” da dívida internacional, como parte 
integrante da nossa resposta conjunta à pandemia, pois a re-
negociação do peso da dívida dos países mais necessitados 
constitui um gesto que ajudará as pessoas a desenvolver-se, 
a ter acesso às vacinas, à saúde, à educação e ao emprego. 
Este gesto deve ser acompanhado pela implementação de 
sólidas políticas económicas e de uma boa administração 
que alcance os mais pobres.

Ressalto a urgência de tomar medidas que permitam 
o acesso ao financiamento externo, através de uma nova 
emissão de Direitos de Saque Especiais, convidando a uma 
maior solidariedade entre os países, que permita que os fun-
dos sejam destinados a dar impulso e a encorajar o desen-
volvimento económico e produtivo, de tal modo que todos 
possam sair da situação atual com as melhores possibili-
dades de retomada.

Nada disto será possível, sem uma vigorosa vontade 
política que tenha a coragem de decidir mudar as coisas, es-
pecialmente as prioridades, a fim de que não sejam os pobres 
a pagar o preço mais alto por estes dramas que atingem a 
nossa família humana.

Desejando o melhor êxito à 27ª Conferência Ibe-
ro-Americana, asseguro-vos a minha oração para que este 
encontro seja frutuoso, e invoco abundantes Bênçãos divi-
nas sobre todos os participantes e os povos que eles repre-
sentam.

Vaticano, 21 de abril de 2021
Francisco
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O Papa: "Sem natalidade não há futuro.
Uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver"

O Pontífice abriu os trabalhos 
dos Estados Gerais da Natalidade, 
promovido pelo Fórum das Asso-
ciações Familiares, junto com o 
primeiro-ministro italiano, Mario 
Draghi, no dia 14 de maio de 2021. 

Por um lado, a "perplexidade 
devido à incerteza do trabalho", 
por outro, o "medo causado pelos 
custos cada vez menos sustentáveis 
para a criação dos filhos" e a "tris-
teza" para as mulheres "que no trabalho são desencorajadas 
a terem filhos ou têm que esconder a barriga". Tudo isso 
são "areias movediças que podem afundar uma sociedade" 
e contribuem para tornar ainda "mais frio e escuro" aquele 
inverno demográfico que agora é constante na Itália. O Papa 
Francisco abriu os trabalhos dos Estados Gerais da Natali-
dade, encontro promovido pelo Fórum das Associações Fa-
miliares no Auditório da Conciliação e dedicado ao destino 
demográfico da Itália e do mundo.

Metade dos jovens acredita que terá apenas dois filhos
É precisamente esta tendência que precisa ser "reverti-

da" para "colocar a Itália novamente em movimento a partir da 
vida, a partir do ser humano", disse o Papa Francisco no início 
de seu discurso, no qual ele dirige seu pensamento sobretudo 
aos jovens cujos sonhos foram desfeitos no gelo deste inverno 
rigoroso, desanimados a tal ponto que "a metade acredita que 
conseguirá ter apenas dois filhos em sua vida".

"A Itália está assim há anos com o menor número de 
nascimentos na Europa", observou o Pontífice, "no que está 
se tornando o Velho Continente não mais por causa de sua 
história gloriosa, mas por causa de sua idade avançada".

Todos os anos é como se uma cidade de mais de duzen-
tos mil habitantes desaparecesse. Em 2020, houve o menor 
número de nascimentos desde a unidade nacional: não ape-
nas por causa da Covid, mas por uma tendência contínua e 
progressiva de queda, um inverno cada vez mais rigoroso.

Pais divididos entre casa e trabalho, avós salva-vidas
O Papa citou o presidente da República Italiana, Ser-

gio Mattarella, quando reiterou que "as famílias não são 
o tecido conjuntivo da Itália, as famílias são a Itália". Ele 
então voltou seu olhar para a realidade das muitas famílias 
que nestes meses de pandemia "tiveram que trabalhar horas 
extras, dividindo a casa entre trabalho e escola, com pais 
agiram como professores, técnicos de informática, operários 
e psicólogos". Sem esquecer os "sacrifícios" exigidos aos 
avós, "verdadeiros botes salva-vidas para as famílias", bem 
como "memória que nos abre para o futuro".

“Para que o futuro seja bom, 
é necessário cuidar das famílias, 
particularmente das famílias jo-
vens, atormentadas por preocu-
pações que correm o risco de paral-
isar seus projetos de vida.”

Triste ver mulheres obrigadas 
a esconderem a barriga no trabalho

Falando de paralisia, o Papa 
criticou a situação em que tantas 
mulheres se encontram no local de 

trabalho, com medo de que uma gravidez possa resultar em 
demissão, a ponto de chegar a esconder a barriga.

Como é possível que uma mulher se sinta envergonha-
da pelo presente mais bonito que a vida pode oferecer? Não 
a mulher, mas a sociedade deveria se envergonhar, porque 
uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. Os fil-
hos são a esperança que faz um povo renascer"!

Agradecimento pelo subsídio único
O Bispo de Roma agradeceu a aprovação do subsídio 

único para cada filho. A esperança é que "este subsídio vá ao 
encontro das necessidades concretas das famílias, que tan-
tos sacrifícios fizeram e estão fazendo, e marque o início 
das reformas sociais que colocam os filhos e as famílias no 
centro".

Se as famílias não estiverem no centro do presente, 
não haverá futuro; mas se as famílias recomeçam, tudo 
recomeça.

A primazia do dom
O cenário é difícil e o futuro incerto, mas o Papa Fran-

cisco vê uma "primavera" no horizonte. Para alcançá-la, ele 
oferece três "pensamentos". Primeiramente, o "dom":

“Cada dom é recebido, e a vida é o primeiro presente 
que cada um recebeu... Somos chamados a transmiti-lo". 
Um filho é o maior presente para todos e vem em primeiro 
lugar.”

"A falta de filhos, que causa o envelhecimento da 
população, afirma implicitamente que tudo termina conos-
co, que somente os nossos interesses individuais contam". 
A "primazia do dom" tem sido esquecida, especialmente 
nas sociedades mais abastadas e consumistas. "Na verdade, 
vemos que onde há mais coisas, muitas vezes há mais in-
diferença e menos solidariedade, mais fechamento e menos 
generosidade".

Sustentabilidade geracional
O segundo pensamento é a sustentabilidade. A sus-

tentabilidade econômica, tecnológica e ambiental, é claro, 
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mas também a "sustentabilidade 
geracional". "Não poderemos al-
imentar a produção e proteger o 
meio ambiente se não estivermos 
atentos às famílias e aos fi lhos. 
O crescimento sustentável vem 
daqui", disse o Papa Francisco, 
mas é sobretudo a história que nos 
ensina isto com a reconstrução do 
pós-guerra. "Não houve reinício 
sem uma explosão de nascimen-
tos". E ainda hoje, na "situação de 
reinício" em que nos encontramos por causa da pandemia, 
"não podemos seguir modelos de crescimento míopes, como 
se para nos prepararmos para o amanhã fossem necessários 
apenas alguns ajustes apressados". Não, os números dramáti-
cos dos nascimentos e os números assustadores da pandemia 
exigem mudança e responsabilidade".

Na escola amadurecem "rostos", não "notas"
O Papa questionou a escola que "não pode ser uma 

fábrica de noções a serem derramadas sobre indivíduos", 
mas sim "um momento privilegiado de encontro e cresci-
mento humano". Na escola, não são apenas "notas", mas 
"rostos" que amadurecem, porque "para os jovens é essen-
cial entrar em contato com modelos elevados, que formam 
tanto corações quanto mentes".

É triste ver modelos que só se preocupam em aparecer, 
sempre bonitos, jovens e em forma. Os jovens não crescem 
graças aos fogos de artifício da aparência, eles amadure-
cem se atraídos por aqueles que têm a coragem de perseguir 
grandes sonhos, de sacrifi car-se pelos outros, de fazer o bem 
ao mundo em que vivemos. E manter-se jovem não vem de 
fazer selfi e e retoques, mas de ser capaz de refl etir-se um dia 
nos olhos dos fi lhos.

De fato, às vezes, "se passa a mensagem de que re-
alizar-se signifi ca ganhar dinheiro e ter sucesso, enquanto 
os fi lhos parecem quase uma distração, que não deve difi -
cultar as aspirações pessoais". Esta mentalidade é, segundo 
Francisco, "uma gangrena para a sociedade e torna o futuro 
insustentável".

Solidariedade estrutural
A terceira palavra é "solidariedade". Uma solidarie-

dade "estrutural", ou seja, não ligada à emergência, mas es-
tável para as estruturas de apoio às famílias e de ajuda aos 
nascimentos.

Em primeiro lugar, são 
necessárias políticas familiares 
abrangentes e clarividentes: não ba-
seadas na busca de consenso ime-
diato, mas no crescimento do bem 
comum a longo prazo. Aqui está a 
diferença entre administrar os assun-
tos públicos e ser bons políticos. É 
urgente oferecer aos jovens garantia 
de emprego sufi cientemente estável, 
segurança para a casa e incentivo 
para não deixar o país.

Economia, empresas que promovem vidas e não ape-
nas lucros

Esta tarefa também diz respeito à economia: "Como 
seria bonito ver um aumento no número de empresários e 
empresas que, além de produzir lucros, promovem vidas, 
que estão atentos a nunca explorar as pessoas com condições 
e horários insustentáveis, que chegam ao ponto de distribuir 
parte dos lucros aos trabalhadores, na ótica de contribuir 
para um desenvolvimento impagável, o das famílias", ex-
clamou o Papa. "É um desafi o não só para a Itália, mas para 
tantos países, muitas vezes ricos em recursos, mas pobres 
em esperança".

Formar informando: uma informação "formato família
A solidariedade também é declinada no campo da in-

formação, especialmente hoje, quando "as últimas tendên-
cias e palavras fortes estão na moda". Por outro lado, o 
critério "para formar informando não é a audiência, não a 
polêmica, mas o crescimento humano". Em outras palavras, 
o que é necessário é "uma informação em formato família", 
onde se fala dos outros "com respeito e delicadeza, como se 
fossem seus próprios parentes", mas que, ao mesmo tempo, 
"traz à tona os interesses e tramas que prejudicam o bem 
comum, as manobras que giram em torno do dinheiro, sacri-
fi cando famílias e as pessoas".

"Sem natalidade não há futuro"
Em conclusão, uma palavra simples e sincera: "Obriga-

do". "Obrigado a cada um de vocês e a todos aqueles que 
acreditam na vida humana e no futuro." Às vezes vocês terão 
a sensação de gritar no deserto, de lutar contra moinhos de 
vento. Mas vão em frente, não desistam, porque é bonito 
sonhar o bem e construir o futuro. E sem natalidade não há 
futuro". 

Fonte: Vatican News

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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 “São José: o sonho da vocação”
A Voz da Diocese (25/4/2021)

Prezados irmãos e irmãs que nos 
acompanham na Voz da Diocese, nos-
sa saudação e paz em Cristo, o Bom 
Pastor. 

 Que alegria celebrarmos o 4º 
domingo deste tempo pascal em que a 
liturgia nos recorda a figura do “Bom 
Pastor” como é apresentado por São 
João em seu evangelho. O “Bom Pas-
tor” é aquele que ama gratuita e in-
condicionalmente as suas ovelhas, 
sendo capaz de dar sua vida para de-
fendê-las, despertando em cada uma a 
confiança e o seguimento seguro.

Desta forma, o evangelho nos convida a ouvirmos 
a voz do “Bom Pastor” Jesus Cristo e a Ele seguirmos 
com amor e alegria. Assim, nossa adesão a Ele nos leva 
a dizer: “O Senhor é meu pastor e nada me faltará” (Sl 
22) e a afirmar como Pedro o faz na primeira leitura: 
“Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo 
do céu outro nome dados aos homens pelo qual possa-
mos ser salvos” (At 4, 12).

Caríssimos irmãos e irmãs. Neste domingo, con-
hecido como o domingo do Bom Pastor, celebramos, 
também, com toda a Igreja, o 58º. Dia Mundial de 
Oração pelas vocações e convidamos a todos a rezar de 
modo especial nesta intenção.

O papa Francisco enviou sua mensagem para este 
dia e o relaciona com o Ano dedicado a São José e a vo-
cação. Em sua mensagem, destaca São José como mod-
elo de resposta ao chamado de Deus, mesmo sem dizer 
nenhuma palavra que seja apresentada nos evangelhos, 
mas, diz ele: “trata-se realmente duma figura extraor-
dinária e, ao mesmo tempo, tão próxima da condição 
humana de cada um de nós”.

Prossegue ainda dizendo o Papa: “Deus vê o 
coração e, em São José, reconheceu um coração de pai, 
capaz de dar e gerar a vida no dia a dia. É isto mesmo 
que as vocações tendem a fazer: gerar e regenerar vidas 
todos os dias. O Senhor deseja moldar corações de pais, 
corações de mães: corações abertos, capazes de grandes 
ímpetos, generosos na doação, compassivos para con-
solar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. 
Disto mesmo têm necessidade o sacerdócio e a vida 
consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes 
tempos marcados por fragilidades e tribulações devidas 
também à pandemia que têm suscitado incertezas e me-

dos sobre o futuro e o próprio sentido 
da vida. São José vem em nossa ajuda 
com a sua mansidão, como Santo ao pé 
da porta; simultaneamente pode, com 
o seu forte testemunho, guiar-nos no 
caminho”.

O Papa Francisco ainda aponta 
para a vocação de cada um com três 
palavras em base à vida de São José, 
servindo de inspiração para a opção 
de vida. “A primeira é sonho. Todos 
sonham realizar-se na vida. (...) Uma 
segunda palavra marca o itinerário 
de São José e da vocação: serviço. 

Dos Evangelhos, resulta como ele viveu em tudo para 
os outros e nunca para si mesmo. (...) Há um terceiro 
aspecto que atravessa a vida de São José e a vocação 
cristã, cadenciando o seu dia-a-dia: a fidelidade. São 
José é o ‘homem justo’ (Mt 1,19) que, no trabalho si-
lencioso de cada dia, persevera na adesão a Deus e aos 
seus desígnios. (...) Porque a vocação, como a vida, só 
amadurece através da fidelidade de cada dia”.

Na mensagem ainda o papa encoraja a todos di-
ante do chamado de Deus, recordando a sua fidelidade e 
da forma como chamou José: “Não temas: são estas as 
palavras que o Senhor dirige também a ti, querida irmã, 
e a ti querido irmão, quando, por entre incertezas e hes-
itações, sentes como inadiável o desejo de Lhe doar a 
vida”.

Caros irmãos e irmãs. Este domingo ainda nos 
move na alegria deste tempo pascal cheios de esperança 
e vida e a segurança de sermos guiados pelo “pastor” de 
nossa vida, Jesus Cristo que revela, no mistério de sua 
paixão, morte e ressurreição, o amor infinito de Deus 
por nós. 

Quero terminar esta reflexão de hoje com a bela 
conclusão que o papa Francisco faz em sua mensagem. 
Ele diz: “É a alegria que vos desejo a vós, irmãos e irmãs 
que generosamente fizestes de Deus o sonho da vida, para 
O servir nos irmãos e irmãs que vos são confiados, at-
ravés duma fidelidade que em si mesma já é testemunho, 
numa época marcada por escolhas passageiras e emoções 
que desaparecem sem gerar alegria. São José, guardião 
das vocações, vos acompanhe com coração de pai!”.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim
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 “Permanecer em Cristo e dar frutos”
A Voz da Diocese (02/5/2021)

Saudamos com muito carin-
ho a todos os irmãos e irmãs que 
acompanham a Voz da Diocese, 
na alegria de nosso ano jubilar: 50 
anos a serviço da fé e da vida.

Caros irmãos e irmãos, no 
contexto litúrgico do Quinto Do-
mingo da Páscoa, a Palavra de 
Deus nos convoca à unidade pro-
funda com o Cristo Ressuscitado. 
Eis o apelo da liturgia da Palavra: 
permanecer em comunhão de vida 
com Cristo e com a comunidade, a fim de produzirmos 
frutos e nos tornarmos seus discípulos. “Eu sou a vi-
deira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, 
e Eu nele, esse produz muito fruto; porque sem mim 
nada podeis fazer”, disse Jesus no Evangelho (Jo 15, 
5). A imagem de Jesus “Videira” nos reporta à imagem 
da Árvore da Vida, no Jardim do Éden, do livro do Gê-
nesis. Jesus é a origem da vida verdadeira. Sua missão, 
morte e ressurreição trazem vida e vida em abundância 
a todos aqueles e aquelas que ousam segui-lo e compro-
metem-se com Ele, a partir da vivência comunitária, no 
anúncio do Evangelho a todas as criaturas. 

 Na comunidade dos discípulos de Jesus, quando 
todos estão estreitamente unidos ao Ressuscitado, não 
há espaço para a exclusão. A tarefa apostólica é a de 
propor a inclusão de todos aqueles que abraçam a fé e 
decidem viver em comunhão de vida. Na primeira lei-
tura, Paulo narra a experiência que ele mesmo fez para 
ser aceito na comunidade. Ele foi a Jerusalém para se 
encontrar e inserir-se na comunidade dos discípulos, 
defrontando-se, todavia, com um clima de medo e de 
desconfiança. Não obstante isso, Paulo não se decep-
cionou, nem se afastou da vida eclesial; pelo contrário, 
"permaneceu" unido a Cristo e à comunidade. A vivên-
cia do ser cristão, além de encontro pessoal com Jesus 
Cristo, é também uma experiência da partilha da fé e 
da vivência das obras de amor, ou seja, a interação fé e 
vida, conforme alerta São João na segunda leitura: “Fil-
hinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas 
com ações e de verdade! ” (Jo 3, 18).

Estimados irmãos e irmãs, ainda no ambiente 
litúrgico do tempo pascal iniciamos o mês de maio, ig-
ualmente evocado como mês mariano ou período ded-
icado à espiritualidade mariana, pois nele ocorrem as 
devoções especiais a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e 

nossa Mãe. O Concílio Vatica-
no II, na Constituição Dogmática 
sobre a Igreja - Lumen Gentium, 
afirma-nos: “As virtudes de Ma-
ria devem ser imitadas na Igreja, 
para que os fiéis todos cresçam no 
caminho da santidade e para que a 
Igreja nasça e cresça nos corações 
dos fiéis” (Cf. LG 65). Deste 
modo, para permanecermos unidos 
em Cristo e na comunidade ecle-
sial, a fim de produzirmos frutos 

para o Reino, na construção de um mundo mais justo 
e fraterno, devemos estar sempre atentos à orientação 
das sábias palavras de Maria em Nazaré, quando por 
ocasião das Bodas de Caná, disse: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser” (Jo 2, 5).

Também iniciamos esse mês de especial devoção, 
com a Festa de São José Operário. Nosso querido Papa 
Francisco, na instituição do “Ano de São José”, lem-
bra-nos do valor e da dignidade do trabalho, afirmando 
que toda a atividade laboral é uma “urgente questão so-
cial”, e nos convoca a “redescobrir o valor, a importân-
cia e a necessidade do trabalho” para a realização pes-
soal, no sustento próprio, da família e de uma sociedade 
baseada na justiça e na solidariedade. O trabalho, real-
izado com honestidade, salienta Papa Francisco, “tor-
na-se participação na própria obra da salvação”. 

Portanto, diante da situação atual da pandemia da 
Covid-19, na qual o mundo vive o agravamento do de-
semprego em alta escala, os governantes, responsáveis 
pelo bem-estar das nações, devem, urgentemente, im-
plementar políticas sociais de amparo aos mais vul-
neráveis, como também investir significativamente em 
projetos políticos de retomada do crescimento econômi-
co, gerando sempre mais vagas de trabalho, a fim de que 
nenhuma pessoa se encontre sem trabalho digno.

Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São 
José Operário, na celebração do Centenário de nossa 
Diocese de Erexim, intercedam junto ao Divino Reden-
tor para que nesta seara nunca faltem trabalhadores ded-
icados à obra de evangelização; sempre unidos a Cristo 
produzam frutos na edificação do Reino de Deus. Assim 
seja! Amém!

 Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 
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Dia das Mães
“Amai-vos uns aos outros como Eu vos Amei”

A Voz da Diocese (09/5/2021)
Estimados irmãos e irmãs 

que acompanham a Voz da Di-
ocese, nossa saudação. Particu-
larmente nossa manifestação de 
carinho e homenagem a todas as 
mães pelas quais somos convi-
dados a rezar e agradecer neste 
dia especial a elas dedicado. 
Mães que são a verdadeira ex-
pressão do amor.

Na liturgia da Palavra 
deste 6º Domingo da Páscoa, Je-
sus traz a novidade de um novo 
mandamento, o qual resume to-
dos os preceitos e regras do velho testamento, quando 
este ordenava: “Ama o próximo como a ti mesmo” (Lv 
19,18). Jesus supera, vai além do mandamento da antiga 
aliança, e diz: “Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amei” (Jo 15,12). Jesus nos amou de modo incondicion-
al e indiscriminadamente até às últimas consequências, 
ou seja, até o ponto de dar a vida.

 De fato, o ápice do amor de Jesus é sua morte de 
cruz por todos, sem escolha de raça, cultura, status so-
cial ou outra condição humana ou terrena, mas um amor 
total e pleno, de quem se esvazia, despoja-se, por com-
pleto, por quem ama. Jesus ama e entende esse amor 
como um amor entre amigos, pois não é um amor que 
olha o outro de cima, mas um amor que vê no outro “um 
igual”: “Ninguém tem amor maior do que aquele que dá 
a vida pelos amigos” (Jo 15,13). 

O amor de Jesus é pedagógico: recebe-o do Pai 
e ensina aos discípulos: “Como o Pai me amou, assim 
também eu vos amei” (Jo 15,9). Jesus revela a plenitude 
do amor do Pai. Cristo é sacramento deste amor do Pai 
para com a humanidade e todo o universo, pois o gesto 
mais concreto que manifesta essa verdade é o envio do 
Seu Filho ao mundo, para que tenhamos vida e vida em 
plenitude. O amor de Cristo Jesus aos seus, o qual se 
transborda para todos, é o amor do amigo, tanto para os 
judeus quanto para os gregos, pois como diz o Apóstolo 
Pedro na primeira leitura, “... Deus não faz distinção 
entre as pessoas [...] Pelo contrário, aceita quem o teme 
e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que per-
tença” (At 10,34-35). 

Portanto, o Amor de Cristo 
é universal, atinge a todos que 
guardam os seus mandamentos. 
Daí nasce a universalidade do 
Evangelho e da Ação do Espíri-
to Santo. Conforme nos ensina 
o livro dos Atos dos Apóstolos, 
o anúncio do Evangelho não se 
limita a esta ou àquela cultura, 
a este ou àquele povo, como 
também, o Espírito Santo não 
se restringe somente a um grupo 
de privilegiados, mas é Dom do 
Ressuscitado a todos que acol-

hem a Sua Boa Nova, ou seja, aceitam a mensagem do 
Evangelho e se deixam ser amigos de Jesus. 

Caríssimos irmãos e irmãs, São João nos ensina, 
na segunda leitura, que “Deus é Amor”. Esta não é uma 
definição teórica ou filosófica, mas porque enraizada 
na experiência de Jesus com o Pai, a comunidade cris-
tã torna-se expressão viva de uma religião do amor. O 
Cristianismo não pode ser concebido sem o amor que 
se traduz na vida comunitária, na partilha do perdão, do 
pão e do afeto fraternal, na solidariedade com os que 
mais sofrem, a fim de que não haja necessitados entre 
nós. O amor vivido por Jesus está na alma da vida cris-
tã. Jesus nada exige de nós, apenas que nos amemos uns 
aos outros, como Ele nos amou.

Irmãos e Irmãs. Como vemos, a liturgia está mar-
cada pela mensagem de amor e nos convida a viver 
intensamente este amor. Não esqueçamos hoje de ex-
pressar, de modo especial, este amor a todas as mães. 
Você que ainda tem sua mãe, perto ou longe, não perca 
a oportunidade de dizer, “mãe, eu te amo”. Se sua mãe 
já partiu, não deixe de recordá-la no seu coração e rezar 
por ela. Sejamos agradecidos pelo dom da vida de nos-
sas mães.

Que Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos ajude 
a vivermos o mandamento do amor ensinado por seu 
Filho Jesus. Assim seja! Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 
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Solenidade da Ascensão do Senhor
Dia das Comunicações Sociais

 A Voz da Diocese (16/5/2021)
Prezados irmãos e irmãs que 

acompanham Voz da Diocese, nossa 
saudação de paz e alegria em nosso ano 
jubilar da diocese: 50 anos a serviço da 
fé e da vida. 

 Celebramos a solenidade da As-
censão do Senhor e acolhemos o man-
dato missionário de Jesus em anunciar 
o Evangelho a todos os povos. Também 
celebramos o Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais que propõe como tema: 
“Vinde ver”.

 A liturgia desta solenidade nos 
leva a refletir sobre o último encontro de Jesus com seus 
discípulos, ajudando-os a vencer o medo, a insegurança 
e o desânimo e enviando-os em missão para anunciar o 
Evangelho e todo o projeto de salvação operado por Ele: 
“Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda cria-
tura”! Jesus lhes fala sobre os sinais que os acompanharão 
na missão e na vida daqueles que acreditarem no Evangel-
ho. Depois desse momento, Jesus sobe aos céus para sen-
tar-se à direita de Deus Pai. Mas de junto do Pai, Jesus 
continua a confirmar seus discípulos diante dos homens 
em tudo aquilo que realizam.

 A primeira leitura segue a mesma linha de pensa-
mento do Evangelho, onde Lucas nos Atos dos Apóstolos 
apresenta o período em que Jesus apareceu aos Apóstolos 
após a sua ressurreição, a promessa do Espírito Santo e 
sua despedida subindo em seguida, diante deles, aos céus. 
Daqui por diante, eles continuarão a mesma missão de Je-
sus, pois para isso foram enviados.

 Na segunda leitura, São Paulo apresenta à comu-
nidade de Éfeso, uma súplica. Pede que Deus abra seus 
corações para acolher as graças “daquele que ressuscitou 
Jesus dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos 
céus”. 

 Com isso, a solenidade de hoje coloca-nos na per-
spectiva missionária. Jesus que anunciou o Evangelho, 
formou os seus discípulos, morreu, ressuscitou e subiu aos 
céus, confiou aos homens e mulheres de todos os tempos a 
missão de fazer conhecer seus ensinamentos e sua missão, 

em todos os cantos da terra. Cabe a nós, 
discípulos missionários seus, levar adi-
ante esta grande tarefa na confiança de 
que Jesus estará sempre conosco: “Ide! 
Eis que estarei convosco todos os dias, 
até os confins da terra”.

 Cristo conta conosco e per-
manece no meio de nós a fim de que, 
realizando fielmente nossa missão, par-
ticipemos de sua glória.

 Junto a esta mensagem da 
liturgia, trazemos presente o Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais, no qual 

o papa Francisco nos diz que “é preciso gastar a sola dos 
sapatos” para olhar mais profundamente a realidade que 
nos cerca, pois é no encontro com as pessoas que se pode 
verificar as situações emergentes.

 A comunicação tem um papel importante para des-
pertar a fé cristã; para comunicá-la aos demais de forma 
direta e não apenas naquilo que se ouviu dizer. “O método 
‘vem e verás’ é o mais simples para se conhecer a reali-
dade; é a verificação mais honesta de qualquer anúncio”. 
E segue: “é preciso encontrar, permitir à pessoa que tenho 
à minha frente que me fale, que experimente do Encontro 
com Ele”. Assim, como discípulos, ”não só ouvimos falar 
com suas palavras, mas vemo-Lo na experiência do silên-
cio”.

 Concluímos este momento com as palavras do 
papa Francisco, em sua oração para este dia: “Senhor, 
ensinai-nos a sair de nós mesmos, partir à procura da 
verdade”.  ”Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar precon-
ceitos e não tirar conclusões precipitadas”. (...) “Con-
cedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no 
mundo e a honestidade de contar o que vimos”.

 Que sejamos também comunicadores da verdade 
que orienta, que salva e conduz no caminho da graça 
que o Senhor Jesus, de junto do Pai, nos oferece cada 
dia. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Dom Adimir lança campanha de solidariedade
Dai pão a quem tem fome!

“Pois tive fome e me destes de 
comer. Tive sede e me destes de beber.

Era forasteiro e me acolhestes. 
Estive nu e me vestistes, doente e me 
visitastes, preso e viestes ver-me” (Mt 
25,35-36).

Estimados Sacerdotes, Diáconos, 
Seminaristas, Religiosos e Religiosas, 
Lideranças Leigas e todo o Povo de 
Deus desta amada Diocese de Erexim!

Com grande preocupação temos 
acompanhado a realidade de sofri-
mento e de vulnerabilidade de muitas 
famílias, agravada sempre mais à medida que se pro-
longa a pandemia; e com paterna atenção temos nos 
alegrado e encorajado esforços de tantas paróquias, co-
munidades e grupos eclesiais em vista da amenização 
do sofrimento e da dor destas famílias em situação vul-
nerável, verdadeiro rosto de Cristo que clama por nossa 
solidariedade.

A fi m de dar maior impulso ao que já vem sendo 
realizado e também estimular à criatividade ao muito 
que ainda pode ser feito, estabelecemos algumas inicia-
tivas, para a quais contamos com a participação e colab-
oração de todos:

1ª. O lançamento de Campanha denominada “dai 
pão a quem tem fome”, que visa tanto recordar o caráter 
propriamente cristão da solidariedade, pois é Cristo 
quem nos chama a servi-lo nos necessitados, quanto 
valorizar as iniciativas já existentes despertando tam-
bém novas;

2ª. A apresentação, na segunda quinzena deste 
mês, de vídeo que ilustra, ainda que em parte, o bom 
trabalho já realizado em nossa Diocese, especialmente 
ligado à Cáritas, que pedimos seja amplamente repli-
cado e divulgado, inclusive nas celebrações, sugerindo, 
para isto, os dias 29 e 30 de maio;

3ª. A exortação a que todas as 
comunidades católicas da Diocese 
possam assumir iniciativas concretas 
de solidariedade e amor fraterno, não 
somente de forma programática, mas 
decididamente sistemática, ou seja, 
torne-se uma constante nas paróquias 
e comunidades o serviço da caridade. 
Para isso, é nosso desejo que em todas 
as Paróquias se organize a Cáritas Pa-
roquial, à qual devem associar-se as 
demais pastorais sociais; igualmente, 
retome-se, com vigor renovado, em to-
das as comunidades, a motivação pela 

arrecadação de mantimentos nas missas e celebrações 
do primeiro fi nal de semana de cada mês;

4ª. Como ponto alto da Campanha “dai pão a 
quem tem fome”, seja motivada e realizada, em todas as 
Comunidades e Paróquias, no dia de Corpus Christi, 03 
de junho, especial coleta de mantimentos e materiais de 
higiene e limpeza para serem destinados às famílias car-
entes. O que for arrecadado, atenda, prioritariamente, às 
necessidades locais; o excedente seja disponibilizado à 
Cáritas Diocesana que dará o devido destino.

Em comunhão com o 3º horizonte do 14º Plano Dioce-
sano da Ação Evangelizadora, em vigência, que nos convida 
a sermos “Igreja Samaritana”, unamos os nossos esforços 
em favor daqueles que nessa hora mais precisam de nós. 
Exortamos, por fi m, a não disponibilizarmos apenas nosso 
trabalho e nossos bens, mas acima de tudo nossa oração. 
Que nenhum gesto brote de nós antes de um profundo en-
contro orante e contemplativo com o Senhor Ressuscitado!

Erexim, 1º de maio d e 2021, dia de São José 
Operário e do trabalhador.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano

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 ABERTA DO ENCONTRO
DOS BISPOS DA AMAZÔNIA LEGAL

Ao povo brasileiro,
“Vi, então, um novo céu e uma 

nova terra, morada de Deus com 
sua gente (…). Nunca mais haverá 
morte, nem luto, nem grito, nem dor. 
Sim! As coisas antigas passaram! 
Eis que faço novas todas as coisas” 
(cf Ap 21, 1- 5).

“Cristo aponta para 
Amazônia”.

A convocação de São Pau-
lo VI, que repetidas vezes nos inspirou como interpelação, 
se configura agora como profecia: os olhares se voltam para 
Amazônia, pela riqueza da sua biodiversidade e de seus povos, 
e isto nos alegra; mas também olhares ambiciosos, que lançam 
sobre a região um avanço de depredação e ameaça à vida, e 
isto nos causa indignação. Como Igreja Católica, também nós, 
lançamos nosso olhar vigilante, nossa escuta contemplativa e 
esperançosa, nosso comprometimento inequívoco; levantamos 
nossa voz, renovamos os apelos à ecologia integral, ao cuidado 
com a casa comum, à proteção e preservação da região e reno-
vamos nosso empenho como aliados dos povos desta Querida 
Amazônia.

Nós, bispos da Amazônia, presbíteros e diáconos, reli-
giosos e religiosas, cristãos leigos e leigas em profunda sintonia 
com o Sínodo Pan-Amazônico, reunidos nos dias 18 e 19 de 
maio de 2021, desta vez nos servindo das tecnologias de comu-
nicação, de distantes nos fizemos próximos, como nos fazemos 
próximos do nosso povo como uma Igreja que se põe à escuta e 
acolhe as culturas e tradições amazônicas, expressão do Espíri-
to de Deus. No exercício de nossa missão evangelizadora dirigi-
mos esta mensagem a toda sociedade, aos povos da Amazônia, 
aos homens e mulheres comprometidos com a defesa da vida. E 
o fazemos profundamente sensibilizados pela situação de vul-
nerabilidade e ameaças que sofre toda casa comum, agravada 
pela pandemia da Covid-19, e pelo acirramento das disputas 
territoriais com expansão das atividades minerais e do agro-
negócio em terras de populações tradicionais. A consequência 
desse cenário de morte tem sido as inúmeras e incontáveis víti-
mas da pandemia. Chegamos aos quase 440.000 mortos, além 
dos que sucumbiram diante de processos de violência no campo 
e na cidade. Nos solidarizamos com todos os que tombaram 
vítimas do descaso e dos projetos de morte. Como o salmista, 
reconhecemos a preciosidade da vida de cada homem e de cada 
mulher que partiu: “É de alto preço, aos olhos do Senhor, a 
morte dos seus fiéis” (Sl 116,15).

Nosso olhar vigilante
Acompanhamos estarrecidos, mas não inertes, o desenro-

lar de um arquitetado projeto genocida que, por sua vez, revela 
o devastador agravamento de uma crise que escancara a pobreza 

diante da escandalosa concentração 
de riquezas. Este é o sinal evidente 
da perversidade de uma economia 
de mercado, embasada no capital 
especulativo, que se alimenta das 
necessidades dos estados nacionais, 
fazendo destes seus novos consum-
idores. Assim, o capital sequestra a 
autonomia dos Estados, exige e dita 
os novos rumos da política, rompe 
com as históricas conquistas sociais, 
desmonta as instituições e políticas 

de seguridade, alimenta-se das posturas extremistas, que por 
sua vez buscam na religião sua legitimidade de expressão. Essa 
perversidade busca revestir-se de um maquiado desejo de liber-
dade e de autonomia diante da lei, derruba os marcos legais 
que garantem o equilíbrio das relações e a salvaguarda do bem 
comum. As lutas das populações da Amazônia têm diante de si 
o escandaloso desafio da pretensiosa legalidade do ilícito. Ou 
apelamos para a garantia legal da vida e dos territórios, ou nos 
defendemos quando o extermínio se torna lei!

Este dinamismo é escancaradamente presente diante da 
questão das lutas dos povos indígenas. O cenário político in-
digenista vivido no Brasil é de retrocesso, com o agravamento 
das violações dos direitos destes povos, principalmente no que 
se refere à regularização dos seus territórios. Eles enfrentam 
invasões de suas terras, incentivadas por estratégias políticas 
que favorecem a exploração, por garimpeiros, mineradoras, 
madeireiros, desmatadores, agentes do agronegócio, entre tan-
tos outros, gerando toda espécie de violências e violações de 
direitos humanos e da natureza. Somam-se os incêndios, polu-
ição das águas dos rios, contaminação de peixes, contaminação 
das pessoas e dos animais; assassinatos, violência sexual, pan-
demia, desassistência.

Percebemos, também, que a crise socioambiental, denun-
ciada em 2019 durante o Sínodo, acentuou-se durante a pan-
demia e revela os limites de um sistema que está sendo rapida-
mente destruído e que tende a perecer se a crise não for detida. 
Preocupa-nos a cadeia de iniciativas em vista do desmonte e 
fragilização da legislação socioambiental e fundiária: O PL 
3729/2004 que desmonta o sistema de licenciamento ambiental; 
o PL 2633/2020 e PL 510/2021 que abrem as “porteiras” para 
a grilagem de terras; o PL 191/2020 permitindo a mineração 
e atividades econômicas em terras indígenas; o PL 6299/2002 
que flexibiliza fabricação e uso de agrotóxicos. A profecia não 
silencia diante destas práticas: “Ai dos que inventam leis injus-
tas, dos escribas que referendam a injustiça para oprimirem os 
pobres no julgamento” (Is 10,1-2).

Enquanto escrevemos estas linhas, populações que há 
mais de 30 anos estavam presentes em seu chão, são despeja-
das no Assentamento Jacutinga em Porto Nacional – Tocantins, 



Diocese de Erexim - RS

15Cartas e Notas

contrariando a recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça de não executar decisões 
desse tipo em tempo de pandemia.

Outra série de agressões vão se acumu-
lando neste cenário que não escapa aos nos-
sos olhos: as ameaças às unidades de conser-
vação, o acirramento da violência no campo 
e na cidade, a crise migratória, o feminicídio, 
a exploração sexual, o trabalho escravo, o 
tráfico de pessoas, entre tantos. Como se não 
bastassem essas crises provocadas pela inter-
venção humana, o fenômeno das enchentes, 
que pode ser agravado pelas mudanças 
climáticas, castiga nossas populações ribei-
rinhas. De olho nas águas, percebemos uma 
iminente crise hídrica como pauta de um próximo embate.

Somos sabedores que os governantes têm o dever con-
stitucional de agir para evitar a destruição das riquezas natu-
rais e implementar políticas públicas que amenizem a situação 
de desigualdade e pobreza, porém, na Amazônia isso não vem 
acontecendo. Assistimos um governo que vira as costas a ess-
es clamores, opta pela militarização em seus quadros, semeia 
estratégias de criminalização de lideranças e provoca conflito 
entre os pequenos. Dói em nossos corações de pastores as ima-
gens de escárnio e zombaria das dores de nossa gente: “Nossa 
alma está farta, em extremo, da zombaria dos satisfeitos e do 
desprezo dos soberbos” (Sl 123,4).

Não obstante este cenário, mantemos viva e acesa nos-
sa esperança no Ressuscitado: “No mundo tereis aflições, mas 
tende coragem! Eu venci o mundo”. (Jo 16,33)

Nossa escuta contemplativa 
e esperançosa

Aprendemos da experiência 
do Sínodo da Amazônia um olhar 
esperançoso. A Amazônia é também 
resposta! Ela irrompe como novo 
sujeito e como novo paradigma pela 
questão ecológica e pelos seus povos 
originários. A partir da Amazônia fo-
mos desafiados a assumir esses no-
vos paradigmas em nossa ação evan-
gelizadora. Os caminhos traçados pelo Sínodo da Amazônia, 
catalogados em forma de compromisso no novo Pacto das Cat-
acumbas pela Casa Comum, deixaram evidente a necessidade 
de superar uma lógica colonizadora, de escolher a periferia 
como centro da Igreja, de assumir o caminho da inculturação 
e interculturalidade, seja no campo dos ministérios como das 
estruturas: uma Igreja com o rosto Amazônico.

Constatamos com alegria a atuação de uma infinidade de 
comunidades constituídas e milhares de lideranças de cristãos 
leigos, na sua maioria mulheres, que atuam no campo da evan-
gelização e educação socioambiental. A partir dos relatórios 
dos Regionais da CNBB na Amazônia, verificamos que esta-
mos a passos lentos, mas progressivos, tornando concretos os 

caminhos de conversão propostos no Doc-
umento Final do Sínodo e os quatro Sonhos 
do Papa Francisco na Exortação Apostólica 
pós-sinodal Querida Amazônia. Foi justa-
mente para retomarmos o ardor do Sínodo 
da Amazônia e apreciar os passos dados que 
fomos convocados para este encontro. Per-
guntamo-nos: “Que mudanças efetivamente 
têm ocorrido em nossa ação evangelizadora 
desde as indicações do Sínodo?”

Nosso comprometimento inequívoco
A Igreja na Amazônia já tem um 

caminho. Somos uma Igreja que age sob a 
força e inspiração do Espírito de Deus. A 
liberdade e ousadia do Evangelho são mais 

fortes que as amarras e os desgastes das estruturas. A conversão 
pastoral, desde a Conferência de Aparecida (2007), nos inter-
pela, a conversão integral, desde o Sínodo da Amazônia, nos 
inquieta. Somos sabedores dos desafios de manter a unidade em 
tempos de conflitos, do nosso papel mediador. Não somos in-
gênuos de pautar nosso agir em polarizações agressivas, como 
insistem até mesmo alguns que dizem professar a fé em Jesus 
Cristo, mas não haja dúvidas de que lado nós estamos: por cau-
sa do Evangelho e do Reino reafirmamos nossa incondicion-
al escolha por estas populações, por estes territórios, por estas 
vidas ameaçadas. Em nada nos fascina qualquer aproximação 
com esses sistemas perversos, mas também aos que neles se 
envolvem, anunciamos a Boa Nova de Jesus: “Cumpriu-se o 
tempo, e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e crede 
no Evangelho” (Mc 1,15)!

Não estamos sozinhos, há 
outros interlocutores da fé cristã, de 
outras expressões religiosas, de or-
ganizações populares, novos sujeitos 
emergentes; a partir dos pequeninos 
nos sentimos irmanados neste com-
promisso. “Tudo isso nos une. Como 
não lutar juntos? Como não rezar 
juntos e trabalhar lado a lado para 
defender os pobres da Amazônia, 
mostrar o rosto santo do Senhor e 
cuidar de sua obra criadora?” (Queri-

da Amazônia 110).
Sentimo-nos impulsionados e animados a reafirmar 

alguns compromissos:
• Prosseguir e avançar em nossa pauta pastoral as reflex-

ões e indicações ousadas do Sínodo em torno dos ministérios, 
como apresenta o Documento Final do Sínodo nos números 103 
e 111, e da formação inculturada dos nossos agentes;

• Elaborar um plano estratégico com diretrizes pastorais, 
que encarne o sonho social, ecológico, cultural e eclesial para a 
Pan Amazônia;

• Incentivar a questão da segurança alimentar como es-
tratégia de cuidado pela vida;
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• Reafirmar nosso envolvimento efetivo com o Pacto pela 
Vida e pelo Brasil, unindo-nos ao “coro dos lúcidos” fazendo 
nossas as suas pautas: a vacina para todos, a defesa do SUS, o 
auxílio emergencial digno, pelo tempo que se fizer necessário 
e a investigação da responsabilidade pela má gestão do sistema 
de saúde em meio à pandemia do coronavírus. Da mesma forma 
tornar vivo o Pacto Educativo Global, proposto Papa Francis-
co, em todas as regiões da Amazônia. Conclamamos todas as 
instâncias eclesiais e a sociedade como um todo a unir-se neste 
engajamento;“O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o 
sobre os telhados” (Mc 10,27). Tendo descoberto a capilaridade 
das novas dinâmicas de comunicação, das quais nos servimos 
para chegar junto às nossas comunidades em tempos de distan-
ciamento social, igualmente queremos por meio destes recursos 

fazer chegar a todos e todas estas nossas inquietações, esper-
anças e compromissos.

Exortamos, às mais variadas lideranças de cristãos leigos 
e leigas, que não desanimem da luta, que renovem continua-
mente o senso de comunhão eclesial, que a paixão pelo Reino 
de Deus seja sempre alimentada, e que a sensibilidade para com 
os mais pobres seja permanente.

Não nos faltem a intercessão de nossos mártires, com-
panheiros de caminhada, e o olhar benevolente da Senhora de 
Nazaré, Mãe da Amazônia: “esses vossos olhos misericordiosos 
a nós volvei”! A Mãe de Deus está conosco. Sigamos em frente!

Amazônia, 19 de maio de 2020.
Participantes do Encontro Bispos da Amazônia Legal

Nota da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa 
PACTO DE PAZ E SOLIDARIEDADE PELO BRASIL

A Associação de Dirigen-
tes Cristãos de Empresa do Bra-
sil –ADCE-UNIAPAC/BRASIL, 
entidade fundada há mais de meio 
século, em 1961, vem a público ex-
pressar seu posicionamento sobre 
o momento pelo qual passa o Brasil em função da pandemia 
do COVID 19 e dos impactos nos campos da saúde, política, 
economia e social. Este documento reflete a opinião de mais 
de três mil associados, de diversas regiões do país, que alertam 
para a necessidade urgente de reverter a situação atual.

A sociedade brasileira está penalizada com milhares de 
mortes, forte desaquecimento da economia e o agravamento de 
antigos problemas brasileiros. É um cenário inaceitável e de-
safiador! Necessária e obrigatoriamente, a solução passa pela 
pacificação do país!

Clamamos, pois, pelo resgate do diálogo, equilíbrio, re-
speito, tolerância à diferença, aceitação e valorização da diver-
sidade e da pluralidade. A alegria e o acolhimento são carac-
terísticas do Brasil e da sua gente. A animosidade e o rancor 
não combinam com o perfil e a formação pacifista do brasileiro.

Clamamos aos líderes de todos os setores da sociedade 
para que atuem pautados pela moralidade, ética, humildade e 
altruísmo; que busquem sempre o bem comum e promovam a 
dignidade das pessoas. 

Clamamos aos homens públicos que trabalhem para tor-
nar o Estado brasileiro eficiente, eficaz e apto a cumprir sua 
missão de animar a economia e entregar à população serviços 
essenciais de qualidade. Clamamos ainda para que eliminem os 
privilégios desproporcionais dos cargos públicos, tenham rigor 
e equilíbrio com as contas públicas e que promovam ambiente 
de confiança e favorável ao investimento, produção e trabalho.

Clamamos aos líderes políticos para que cuidem do in-
teresse coletivo, implantem políticas públicas com ênfase na 
educação e saúde com o mesmo empenho com que se dedicam 
às disputas partidárias eleitorais e na defesa de interesses par-

ticulares e corporativos. É preciso que 
os políticos se reconectem com as ne-
cessidades e aspirações da sociedade 
brasileira.

Aos empresários e empreende-
dores, clamamos para que assegurem 

-às pessoas e ao meio ambiente -a mesma atenção que conferem 
às finanças de suas empresas e ao lucro; clamamos, igualmente, 
a que atuem com plena conformidade, produzam bense serviços 
necessários e úteis à sociedade, criem o bom trabalho e produzam 
riqueza de forma sustentável e a distribuam de maneira justa. 

Clamamos aos líderes religiosos que sejam firmes na di-
vulgação e aplicação dos verdadeiros valores humanos, critéri-
os seguros do discernimento, que ajudem as comunidades a 
trilhar o caminho do entendimento, do amor e da união, que 
abasteçam de esperança e coragem todas as pessoas com as 
quais interagem.

Aos cidadãos, clamamos para que cuidem de suas 
famílias, célula-mãe da sociedade, revigorem o espírito cívico, 
exerçam a liberdade com responsabilidade, sejam criteriosos e 
cuidadosos na análise e disseminação das mensagens nas redes 
sociais e ajudem a vencer a pandemia: cumpram com as medi-
das sanitárias e tomem a vacina. Clamamos, ao final, para que a 
paz volte a reinar em nossas almas, que a esperança no presente 
e no futuro renasça em nossos corações e que o otimismo anime 
nossas mentes.

Temos pela frente um enorme abismo social que precis-
amos superar, todos juntos, com muito trabalho, competência, 
determinação e em paz.

O desafio é tão grande quanto deve e precisa ser a nossa 
coragem, fé e solidariedade!

São Paulo, maio de 2021.ADCE UNIAPAC BRASIL 
e suas Regionais Estaduais do Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe e Distrito Federal.

Fonte: A12.com
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Jubileu de ouro da Diocese de Erexim
Por ocasião da instalação da Diocese 

de Erexim e início do ministério episcopal de 
seu primeiro Bispo, Dom João Aloysio Hof-
fmann, a subcomissão de divulgação elabo-
rou um subsídio com a mensagem do Bispo, 
dados estatísticos e reflexões sobre Diocese.

Na edição das celebrações mensais da 
Palavra de Deus e no jornal Comunicação 
Diocesana deste mês de julho e de agosto, 
são retomados alguns tópicos do referido 
subsídio. Ele contém prefácio, mensagem de 
João Aloysio Hoffmann, primeiro Bispo, da-
dos estatísticos (com atualização de municí-
pios e paróquias) e reflexões sobre a Diocese. 
Nesta edição do Jornal e na das celebrações, 
os três primeiros itens. Nas próximas duas, a outra parte.

Prefácio
Esta publicação quer comemorar a instalação da Dio-

cese de Erexim e a tomada de posse do seu primeiro Bispo, 
Dom João Hoffmann.

Mas ela quer ser também um instrumento de trabalho.
Numa primeira parte, nos traz a mensagem de Dom 

João Hoffmann aos diocesanos.
Na segunda parte, são apresentados breves dados es-

tatísticos sobre a diocese, para que conheçamos a nossa re-
alidade.

 E a terceira, a mais extensa, contém uma série de re-
flexões sobre o que é deve ser uma diocese. Estas páginas 
pretendem ser simples subsídios para as reflexões que pode-
rão ser feitas em pequenos grupos, nas equipes paroquiais, 
nas capelas ou em outras modalidades.

O mais importante de tudo é o trabalho de reflexão, 
que a todos nos cabe fazer, para nos conscientizar do que 
significa sermos diocese.

Erexim, 1º de agosto de 1971.
Pela subcomissão de Divulgação – Pe. 

Demétrio Valentini.

Dom João Aloysio Hoffmann
 Dados biográficos
Nascido aos 24 de junho de 1919. Na-

tural de Joaneta, então município de São Le-
opoldo. Filho de Frederico Hoffmann e de 
Elisabete Seibel.

Fez o Seminário Menor em Santa Maria 
e o Maior em são Leopoldo. Ordenado Sacer-
dote aos 19 de dezembro de 1943, em Selbach. 

Antes de ser Bispo, trabalho como cooperador em 
Carazinho, Pároco de Tapera, Secretário e Vigário Geral do 

Bispado de Passo Fundo.
Foi sagrado primeiro bispo de Frede-

rico Westphalen aos 10 de junho de 1962, 
tendo lá permanecido até sua nomeação 
para primeiro Bispo da Diocese de Erexim. 

Mensagem do primeiro Bispo
Neste momento histórico, em que 

esta região do Alto Uruguai, que tem como 
centro polarizador de sua vida, em todas as 
realizações mais características, a cidade de 
Erexim, vê instalar-se a recém criada Dio-
cese, quero como primeiro bispo invocar 
sobre todos os meus caríssimos diocesanos 
as bênçãos mais dadivosas do Senhor. 

Que a nossa missão se inicie em nome do Pai que  nos 
criou, em nome do Filho que nos remiu, em nome do Espírito 
Santo que nos santificou, e um dia possa encerrar-se em nome da 
mesma Santíssima Trindade, em cujo amor procuraremos con-
gregar o povo santo de nossa amada Diocese.

Com a graça de Deus, a proteção de Maria Mãe da 
Igreja, a intercessão de São José, Padroeiro da Diocese, a 
colaboração do nosso amado Presbitério, dos Religiosos e 
Religiosas, bem como de todo o povo santo de Deus, empe-
nhar-nos-emos de corpo e alma para realizar os desígnios de 
Deus em vosso meio, com muita simplicidade.

Pois se é verdade que “o Senhor Jesus Cristo, Sumo 
Pontífice, está prsente no meio do povo fiel na pessoa dos 
bispos” e através deles ensina, santifica, dirige e ordena o 
Povo da Nova Aliança (LG 21a.49), “as ovelhas de Cristo, 
embora governadas por pastores humanos, são contudo in-
cessantemente conduzidas e nutridas pelo próprio Cristo, o 
bom pastor e príncipe dos pastores que deu sua vida pelas 
ovelhas (LG 6b.8).

Procuraremos ser instrumento cons-
ciente e generoso a serviço deste plano salví-
fico de Deus.

E como “o povo de Deus se congre-
ga antes de mais nada pela Palavra de Deus 
vivo... que desperta e alimenta no coração 
dos fiéis a fé... iniciando-se e crescendo com 
ela a comunidade dos fiéis (PO – Presbitero-
rum Ordinis – Concílio – 4), será nossa mis-
são antes de tudo a do semeador da Palavra 
de Deus, que acredita na virtude irresistível 
desta semente divina, de acordo com o nos-
so lema – “MESSIS IN SEMINE – NA SE-
MENTE ESTÁ A COLHEITA”.

 Que as páginas deste opúsculo desper-
tem a nossa consciência cristã para uma solidariedade viven-
cial de compromissos dos quais não podemos subtrair-nos 
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sem atraiçoar a nossa vocação cristã. 
No início da nossa Diocese pedimos a todos os dioce-

sanos que junto conosco ergam preces a Deus, pedindo-lhe 
a abundância de suas bênçãos, que de coração também invo-
camos sobre todos os caríssimos diocesanos.

(siglas: LG - Lumen Gentium, Luz dos povos, a Igre-
ja... Doc. do Concílio Vaticano II; PO – Presbiterorum Ordi-
nis, a ordem dos Presbíteros – Doc. do Concílio)

Os municípios na criação da Diocese
(transcrição do citado subsídio)
A Diocese de Erexim abrange 14 municípios.
O mais antigo deles é o próprio município de Erexim, 

criado a 30 de abril de 1918. O mais recente é o município 
de Mariano Moro, criado a 17 de julho de 1965.

O território constituído pelos 14 municípios se identifi-
ca com o território do antigo município de Erexim. Assim, a 
antiga “Colônia de Erechim” criada pelo Governo do Estado, 
em 1908, retoma agora a sua unidade, em termos de Diocese. 

Em 1908 o Estado criava a “Colônia do Erechim”. A 
Diretoria de Terras iniciara a colonização desta gleba, ante-
cipando-se ao lançamento da estrada de fero que demandava 
ao centro do país, cruzando a região. 

A sede provisória da colônia foi instalada no local de-
nominado Erechim, onde atualmente se encontra a cidade de 
Getúlio Vargas. Em 1914 foi transferida para o centro geo-
gráfico da área, então denominado Paiol Grande, e que viria 
a se tornar a atual cidade de Erexim. 

Em 1918, a 30 de abril, o então Presidente do Estado, Dr. 
Antonio Augusto Borges de Medeiros, criou o município, com 
o nome de Boa Vista do Erechim. Chamou-se também, por cer-
to tempo, José Bonifácio, e por fim, simplesmente Erechim, ou 
Erechim. (Não se chegou ainda a um acordo na adoção de uma 
outra grafia, e aqui não se toma partido na questão). 

Em 1934, a antiga sede da colônia tam-
bém se emancipou, tomando o nome de Getúlio 
Vargas. Marcelino Ramos foi criado dez anos 
mais tarde, em 1944, e ainda com dez anos de 
diferença sobre Marcelino criou-se o municí-
pio de Gaurama, surgindo depois os outros, 
conforme lista a seguir, ordem de fundação. 

1. Erexim, 30/4/1918; 
2. Getúlio Vargas, 18/12/1934;
3. Marcelino Ramos, 28/12/1944;
4. Gaurama, 15/12/1954;
5. Aratiba, 04/10/1955;
6. Campinas do Sul, 21/01/1959; 
7. Erval Grande, 16/02/1959;
8. São Valentim, 17/02/1959;
9. Viadutos, 18/02/1959;

10. Severiano de Almeida, 26/12/1963; 
11. Barão de Cotegipe, 1º/6/1964;
12. Jacutinga, 1º/6/1964;
13. Itatiba do Sul, 19/12/1964;
14. Mariano Moro, 09/7/1965.
Nota: Posteriormente, foram criados os seguintes mu-

nicípios no território da Diocese de Erexim
1. Áurea, 24/11/1987;
2. Três Arroios, 30/11/1987;
3. Erebango, 11/4/1988;
4. Ipiranga do Sul, 20/4/1988;
5. Estação, 20/4/1988;
6. Entre Rios do Sul, 12/5/1988; 
7. Faxinalzinho, 12/5/1988; 
8. Ponte Preta, 20/3/1992; 
9. Carlos Gomes, 20/3/1992; 
10. Barra do Rio Azul, 20/3/1992;
11.  Centenário, 20/3/1992; 
12. Floriano Peixoto, 28/12/1995;
13. Benjamin Constant do Sul, 28/12/1995;
14. Quatro Irmãos, 16/4/1996;
15. Paulo Bento, 16/4/1996;
16. Cruzaltense, 16/4/1996.

As Paróquias na criação da Diocese
São (eram) 25 as paróquias que compõem (compu-

nham) a Diocese de Erexim.
Todas as sedes municipais são também sedes de pa-

róquias, sendo que na cidade de Erexim há três. Nove paró-
quias se encontram em distritos do interior de municípios.

A primeira paróquia ciada na região foi a de Getúlio 
Vargas. A 26 de outubro de 1911, o povoado de Getúlio Var-
gas, então denominado Erechim, foi elevado à categoria de 
Curato. O território da paróquia abrangia toda a atual Dioce-

se e ainda parte do muni-
cípio de Passo Fundo. 

Em 1915, a 10 de 
abril, foi desmembrada 
a paróquia de Áurea, que 
então se chamava Rio 
Marcelino. Áurea é, por-
tanto, a segunda mais an-
tiga paróquia da Diocese.

Só em 1919 é que 
foi criada a paróquia de 
Boa Vista, atual Paróquia 

São José, Erexim. Oficialmente a Paróquia São José foi criada 
a 19 de agosto de 1919, mas o seu primeiro pároco, Pe. Vicente 
Testani, já tinha chegado em março do mesmo ano. 

A mais recente das paróquias é Capoerê, criada em 
1968. Na lista que segue, podem-se ver as datas de criação 
de todas as 25 paróquias. 
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1. Imaculada Conceição Getúlio Vargas – curato 25/10/1911 30/12/1926
2. Na. Sra. do Monte Claro Áurea 10/04/1915
3. São José Erechim 19/08/1919
4. São Luiz Gaurama 19/08/1919
5. Santa Ana Carlos Gomes 08/02/1925
6. São João Batista Marcelino Ramos 22/02/1928
7. Santa Isabel Três Arroios – curato 1º/01/1932 15/08/1951
8. Na. Sra. do Rosário Barão de Cotegipe 15/01/1938
9. Sagrado Coração de Jesus Viadutos 24/08/1934
10. Santo Antonio Jacutinga 24/04/1937
11. Na. Sra. Medianeira Barra do Rio Azul 15/01/1938
12. Sagrado Coração de Jesus Paulo Bento 02/06/1943
13. São Valentim São Valentim 13/02/1944
14. Na. Sra. da Glória (do Pedancino) Erval Grande 15/01/1947
15. São Caetano Severiano de Almeida 07/08/1951
16. São Tiago Aratiba 07/08/1951
17. Santa Teresinha Estação 22/05/1952
18. Na. Sra. dos Navegantes Campinas do Sul 08/12/1954
19. Na. Sra. da Salette Três Vendas, Erechim 08/12/1954
20. São Pedro Erechim 29/6/1958
21. São Francisco de Assis Mariano Moro 25/01/1965
22. São Roque Itatiba do Sul 02/09/1965
23. São Roque Benjamim Constant 27/04/1966
24. São Pedro Dourado 1°/01/1967
25.Na. Sra. das Dores Capoerê 30/01/1968
Após a criação da Diocese
26. Na. Sra. de Fátima Entre Rios do Sul 13/06/1975
27. São Cristóvão Erechim 10/05/1981
28. São Francisco de Assis Erechim (B. Progresso e imediações) 31/07/2005
29. Santa Luzia Erechim (Bairro Atlântico) 13/12/2007
30. N. Sra Aparecida Erechim (Bairro Bela Vista) 1º/08/2011

Área e população
A extensão total dos 14 municípios que formam o ter-

ritório da Diocese atinge a cifra de 5.586 km². 
Confrontada com a área do Estado (267.528 km²), o 

território da Dicoese representa apenas 2,08%. Precisaría-
mos de quase 50 dioceses com o território da nossa para co-
brirmos todo o Estado. Vemos assim que em extensão ela é 
relativamente pequena. 

A população existente na Diocese, segundo os dados 
do recenseamento de 1970 (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, SINOPSE PRELIMINAR DO CENSO DE-
MOGRÁFICO – RIO GRANDE DO SUL), é de 197.176 
habitantes. Conforontada com a do  Estado, a população da 
Diocese perfaz 2,68% sobre o total. 

53.609 habitantes (27,19%) encontram-se nas sedes 
dos municípios e 143.567 (72,81) no interior dos mesmos. A 
nossa Diocese aparece, portanto, como eminentemente rural. 

A densidade 
demográfica é de 
35,29 habitantes 
por quilômetro qua-
drado. Supera bem 
a média do Estado, 
que é 24,93. Consi-
derando-se ainda a 
baixa porcentagem 
de população urba-
na, esta densidade 
demográfica revela 
a existência do minifúndio rural na região.

Em seguida, são apresentados os municípios, com a 
respectiva área, população total, população da sede e a den-
sidade demográfica. 
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Município Pop. Total
habitantes

Sede
(hab.)

Área
Km²

Dens. dem.
Hab./km²

1. Erexim 48.681 32.426 817 59,59
2. Getúlio Vargas 27.221 6.838 879 30,97
3. São Valentim 20.262 659 505 40,12
4. Gaurama 14.786 2.124 562 26,31
5. Aratiba 13.932 1.142 485 28.73
6. Erval Grande 10.583 656 279 37,71
7. Campinas do Sul 10.140 1.663 357 28,40
8. Viadutos 9.592 1.331 377 25,44
9. Marcelino Ramos 8.833 2.888 248 35,62
10. Barão de Cotegipe 8.676 1.745 261 33,24
11. Itatiba do Sul 8.071 638 182 44,35
12. Jacutinga 6.999 631 352 19,88
13. Sev. de Almeida 5,262 367 140 37,59
14. Mariano Moro 4.188 501 142 29,21
TOTAL 197.176 53.609 5.586 35,47

Paróquia e Município de Viadutos manifestam
reconhecimento a servidores de hospitais

Representantes da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus de Viadutos, 
com a participação daquele Município, 
estiveram no Hospital Santa Teresinha 
e no Hospital de Caridade de Erechim 
entregando um kit de lanche e mensa-
gem aos seus servidores em reconheci-
mento pela dedicação, na tarde do dia 
18 de abril.

A iniciativa previa a participa-
ção de um grupo maior, integrado pelo 
grupo de canto Terno de Reis para uma 
apresentação nos dois hospitais, como 
sinal de gratidão aos profissionais da 
saúde neste tempo de pandemia e de esperança e encoraja-
mento aos seus pacientes. Em vista das previsões de chuva, 
que não se concretizaram, os organizadores optaram pela 
presença de apenas três representantes. 

Mensagem apresentada
Sabe-se que a cada turno de trabalho vocês médicos, 

enfermeiros (as), equipes de apoio: fisioterapia, psicologia, 
limpeza, higienização, assistência social, de serviços admi-
nistrativos e diretores, com dedicação, entrega, persistência, 
resistência e muito amor reiniciam uma nova batalha, cuidar 
e recuperar a saúde física e mental dos doentes. Essa é a sua 
nobre missão. 

Obrigado por deixarem suas famílias e cuidarem das 
nossas. Acreditem sempre em um Deus misericordioso e 

bom que os ilumina, guia, induz e ajuda 
a cumprir o juramento da formatura, a 
responsabilidade e o compromisso as-
sumidos. Tenham fé, muita fé, para su-
perar as dificuldades que se apresentam 
a cada instante e serão vencedores. E, 
se às vezes perderem um soldado, não 
perderam a guerra, porque muitos estão 
a salvo.

Nunca desanimem. Sigam com 
passos firmes, cabeça erguida e saibam 
que estamos juntos em pensamento e 
orações para que possam alcançar os 
objetivos: reestabelecer a saúde e sal-

var vidas. E, no fim do turno de trabalho, mesmo cansados, 
que vocês se reconciliem consigo, encontrem a motivação e 
recuperem as forças necessárias para uma nova jornada no 
dia seguinte. Permaneçam firmes, acreditem e, ao deitar a 
cabeça no travesseiro possam afirmar: fiz o melhor possível; 
obrigado, meu Deus! 

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Viadutos, o 
Grupo Terno de Reis e o Município de Viadutos lhes fazem 
essa justa homenagem para os encorajar, animar, estimular 
e, principalmente agradecer-lhes por tudo que fazem em prol 
da vida. 

Obrigado! Obrigado! Obrigado! - Viadutos – abril de 
2021. 
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Áudio dos cantos do folheto litúrgico
Comunidade em Oração no site da Diocese 

O novo Hinário Litúrgico da Diocese de Erexim, ‘Vinde e Exultemos’, já 
está sendo usado nas comunidades, enriquecendo a dimensão orante e a beleza 
da liturgia. O vasto material possui três formatos: livro texto, livro de cifras e de 
partituras. 

Agora está sendo iniciado o processo de gravação dos áudios, disponibili-
zando os cantos do folheto litúrgico para cada domingo no site da Diocese, já a 
partir do 4º domingo da páscoa, dia 25 de abril. 

Na página inicial do site diocesedeerexim.org.br, há uma aba ‘Acervo Di-
gital’ que vai abrir a pasta do Hinário Litúrgico, onde estão a letra e os áudios 
para cada domingo. 

A gravação é simples e didática, somente uma estrofe e refrão, para que 
aqueles que não leem partitura possam ter uma noção da melodia, harmonia e 
andamento. Assim, através da gravação dos cantos do folheto de cada domingo, 
será percorrido um longo caminho até a conclusão da gravação de todos os can-
tos do Hinário. 

Importante fazer chegar esta informação a todas as equipes de liturgia e, 
especialmente, aos agentes de Música Litúrgica.

Religiosos da Diocese de Erexim realizam assembleia eletiva

O núcleo da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) da Diocese de Erexim realizou assembleia eletiva de 
forma virtual no dia 25 de abril, com reflexão sobre espiri-
tualidade em tempos de pandemia, sobre São José e sobre 
Cristo, Bom Pastor, no Dia Mundial de oração pelas voca-
ções sacerdotais e religiosas, conduzida por Dom Adimir 
Antonio Mazali. 

A coordenadora do núcleo da Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil do Regional Sul 3. Irmã Aldinha Inês 
Welzbacher, apresentou a caminhada do mesmo e aspectos 
importantes a respeito da missão da Vida Consagrada no 
momento atual.  

Ir. Ivaldina Basso, do núcleo diocesano dos religiosos, 
fez breve explanação da realidade local e convidou as comu-
nidades participantes do encontro a colocar em comum suas 
atividades pastorais, desafios que enfrentam e as esperanças 
que as animam.  

A coordenadora também apresentou a chapa para 
a eleição da equipe de coordenação do núcleo até abril de 
2023, assim constituída: 

Coordenador: Pe. Tiago Costa (Missionário Saletino); 
Vice-coordenadora: Ir. Geneci Dalmagro (Franciscana 

Missionária de Maria Auxiliadora); 
Tesoureira: Ir. Luiza Wastovski (Franciscana da Sa-

grada Família de Maria);
Secretária: Ir. Marta Inês Vigne (Franciscana Missio-

nária de Maria Auxiliadora);
 Colaboradoras da equipe: Ir. Lydia Fernandes (Irmãs 

de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho) e Ir. Irma 
Emer (Franciscana da Sagrada Família de Maria).  .   

Por aclamação, unanimemente, os/as participantes se 
manifestaram favoráveis à mesma.

A Coordenadora da CRB Regional confirmou a equipe 
e a animou para este serviço em prol da Vida Religiosa Con-
sagrada na Diocese e no cuidado da VIDA neste momento 
tão desafiador. 

O núcleo diocesano dos religiosos é formado por se-
tenta e seis irmãs, irmãos e padres pertencentes a oito Con-
gregações. (Com informações e imagem de Ir. Marta Vigne)



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2021

22 Notícias

Oficializado vigário paroquial na
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim

Às 18h do dia primeiro de 
maio, festa de São José Operário e 
dia do trabalhador e da trabalhadora, 
Dom Adimir Antonio Mazali presi-
diu missa na igreja N. Sra. Apareci-
da, Bairro Bela Vista, Erechim, ofi-
cializando Pe. Wolney Toigo como 
vigário paroquial daquela Paróquia. 
Além do Pe. Wolney, concelebra-
ram Pe. Maicon André Malacar-
ne, pároco, e Pe. Antonio Valentini 
Neto, chanceler da Cúria Diocesana. 
Participaram ministros e representantes das 4 comunidades da 
Paróquia, seguindo os protocolos sanitários de prevenção à Co-
vid-19.

No início da celebração, Dom Adimir apresentou Pe.Wol-
ney que vem da Diocese de Palmas-Francisco Beltrão, PR, em 
convênio de cooperação assinado pelos bispos das duas dioce-
ses, e pediu a leitura da provisão de sua nomeação como vigário 
paroquial.

No final da missa, o casal Taísa Zulian e Rodrigo Bra-
gagnollo, coordenador do Conselho Paroquial de 
Pastoral, saudou Pe. Wolney acolhendo-o e ex-
pressando-lhe a alegria de todos por sua presença 
e ministério na Paróquia, bem como assegurando-
-lhe plena cooperação em seus trabalhos.

Pe. Wolney manifestou sua gratidão pela 
acolhida na Diocese e na Paróquia e pela possi-
bilidade de exercer seu ministério depois de sua 
atuação na Diocese de origem e do curso de direito 
civil. Recordou sua amizade com Dom Adimir e 
as atividades realizadas em diversas oportunida-
des com ele. Fez menção especial à harmonia e 
à beleza da celebração e da igreja em que estava 
iniciando seu trabalho na Paróquia.

Dom Adimir iniciou a homilia destacando a exortação da 
liturgia do quinto domingo de Páscoa, a permanência em Cris-
to, como ramos na videira, para se produzir bons e abundantes 
frutos. A imagem de Cristo videira faz lembrar a árvore da vida 
do Jardim do Éden, na mensagem bíblica sobre a criação. Cristo 
oferece vida verdadeira e em abundância para todos, sem ex-
clusão de ninguém. A partir da primeira leitura, falou da expe-
riência de São Paulo que de perseguidor dos cristãos se tornou 
um deles. Lembrando o início do mês de maio, mês de Maria, 
citou a recomendação de documento do Concílio Vaticano II de 
se imitar as virtudes de Maria para o crescimento na santidade 
e para que a Igreja cresça no coração dos fiéis, seguindo a reco-
mendação dela no casamento em Caná da Galileia de se fazer 
tudo o que Cristo diz. Fez referência também à festa de São José, 
com passagens do Papa Francisco sobre o significado do traba-
lho no documento pelo qual instituiu o ano dedicado ao santo. 

Enfatizou que na atual situação da 
pandemia da Covid-19, com agrava-
mento do desemprego, os governan-
tes das nações devem, urgentemen-
te, implementar políticas sociais de 
amparo aos mais vulneráveis, como 
também investir significativamente 
em projetos políticos de retomada 
do crescimento econômico, gerando 
sempre mais vagas de trabalho, a fim 
de que nenhuma pessoa se encontre 
sem trabalho digno. Concluiu sua 

reflexão desejando que N. Sra. do Rosário de Fátima e São José 
Operário, na celebração do centenário da Diocese de Erexim, 
intercedam junto ao Divino Redentor para que nunca faltem 
trabalhadores dedicados à obra de evangelização, que, unidos a 
Cristo, produzam frutos na edificação do Reino de Deus. z

Dados Biográficos do Pe. Wolney Toigo
Nasceu em Itapejara D’Oeste, no dia 10 de agosto de 

1970. Foi ordenado presbítero no dia 26 de agosto de 1995. 
Exerceu as seguintes funções:

- Reitor do Seminário Menor de Palmas, de 
dezembro de 1995 a agosto de 2000;

- Especialização em Teologia Dogmática 
pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, 
de agosto de 2000 a agosto de 2002;

- Reitor do Seminário Propedêutico em São 
João, PR, de agosto de 2002 a dezembro de 2004;

- Professor no Seminário Interdiocesano de 
Teologia em Cascavel, PR, a partir de 2003;

- Diretor do Seminário de Teologia N. Sra. 
de Guadalupe, em Cascavel, com residência no 
mesmo, de 2005 a 2008; 

- Administrador Paroquial da Paróquia N. Sra. de Fátima, 
Cascavel, de 2006 a 2008;

- Pároco da Paróquia N. Sra. da Salette, em Francisco 
Beltrão, de 2009 a 2017.

De 2018 a 2020, concluiu o Curso de Direito Civil, sem 
exercer o ministério, na Faculdade de Francisco Beltrão, re-
cebendo outorga de bacharel em Direito em janeiro de 2021. 
Aprovado no exame da Ordem, recebeu as credenciais de advo-
gado com inscrição nos quadros dos advogados da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Seção do Paraná. 

Por convênio entre as Dioceses de Palmas-Francisco Beltrão 
e de Erexim, assinado pelos seus bispos, está nesta Diocese e foi no-
meado Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro Bela 
Vista, Erechim, a partir de 1º de maio a 31 de julho de 2021. Depois, 
com a ida do Pe. Maicon Malacarne para estudos em Roma, a pre-
visão é de que Pe. Wolney seja nomeado Administrador Paroquial.
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Paróquia São Cristóvão celebra seus 40 anos de criação
Dom Adimir Antônio Maza-

li, Bispo Diocesano, presidiu mis-
sa na igreja São Cristóvão, no dia 
08 de maio, em comemoração dos 
40 anos da criação da paróquia, 
ocorrida em 10 de maio de 1981. 
A missa foi concelebrada pelos 
Padres Anderson Faenello, páro-
co, Severino Orso, Vigário Paro-
quial, e Lucas Stein, Promotor Vo-
cacional e Mestre de Cerimônias 
da Diocese, com a participação do 
Diác. Jacir Lichinski e especialmente de lideranças das co-
munidades pertencentes à paróquia. A celebração destacou 
a presença de alguns dos pioneiros, membros dos primeiros 
conselhos da paróquia; também fez especial homenagem à 

Ir. Consolata, das Irmãs Francis-
canas Missionárias de Maria Au-
xiliadora, falecida em 07 de maio 
de 1993, de longa atuação na co-
munidade, com a apresentação do 
“Projeto Social Ir. Consolata”, que 
tem atendido muitas famílias em 
situação de carência, num trabalho 
realizado em comunhão com a Cá-
ritas Paroquial. 

Inspirada na exortação de 
Dom João Hoffmann no decreto de 

criação, a paróquia segue seu compromisso de, “em comu-
nhão com o padre, ser verdadeira comunidade de fé”. (Infor-
mação e foto de Pe. Anderson Francisco Faenello, Pároco)

Padres da Diocese de Erexim analisam
questões administrativas e pastorais

Dom Adimir Antonio Mazali presidiu reunião presen-
cial dos padres da Diocese no dia 11 de maio, no Seminário 
de Fátima. 

Depois da oração inicial e da aprovação da ata da reu-
nião anterior, que foi virtual, ele apresentou três padres que 
passaram a trabalhar na Diocese, Pe. Luiz Nazzari, dos Po-
bres Servos da Divina Providência, com anuência de seu su-
perior, para estar mais perto da família e acompanhar a mãe 
enferma, vigário paroquial da Paróquia Santa Teresinha, Es-
tação; Pe. Wolney Toigo, da Diocese de Palmas-Francisco 
Beltrão, em convênio de cooperação firmado pelos respecti-
vos bispos, vigário paroquial da Paróquia N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista, Erechim; Pe. Jean Costa Carvalho, novo inte-
grante da equipe do Santuário da Salette, Marcelino Ramos, 
substituindo Pe. Ático Fassini. Registrou também que Pe. 
Tiago Costa, missionário saletino, foi eleito coordenador do 
núcleo diocesano da Conferência dos Religiosos do  Brasil. 

Assuntos administrativos
O ecôno-

mo da Dioce-
se, Ildo Benin-
cá, apresentou 
sucintamente 
quadro compa-
rativo do exer-
cício financeiro 
de 2019 e 2020, 
bem como 

o desempenho dos primeiros 4 meses deste ano em nível 
diocesano, em relação à Cúria e aos Seminários. Ressaltou 
a contribuição do dízimo, observando que muitas famílias 

estão inativas e famílias novas não estão se inscrevendo no 
cadastro das paróquias. Viu-se a necessidade de permanen-
te conscientização a respeito do assunto destacando-se que 
ninguém é sócio aleatoriamente de alguma comunidade, 
mas membro daquela em que reside. É também necessária 
a busca de novas fontes de manutenção das comunidades e 
das paróquias. Lembrou-se que o atual Plano da Ação Evan-
gelizadora tem como uma das metas o fortalecimento do dí-
zimo a partir justamente deste ano. Ildo informou também a 
respeito de nova locação da lavoura do Seminário de Fátima, 
das tratativas para locação de parte do mesmo para a Facul-
dade Meridional de Erechim e do Seminário Bom Pastor, 
em Barão de Cotegipe, para um grupo de professores que 
abrirá uma escola. Comunicou também o andamento de dois 
projetos, sistema solar fotovoltaico e colocação de portão no 
pórtico da esplanada do Santuário. 

Romaria de Fátima
Pela equipe de liturgia da 70ª Romaria diocesana, a ser 

realizada no dia 10 de outubro, Pe. Valter Girelli relatou en-
caminhamentos já feitos. Mencionou aspectos do contexto 
atual, como a pandemia, a Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica, o ano jubilar da Diocese, de São José e da família 
amoris laetitia, romarias no Estado e a de Aparecida, SP, os 
70 anos da Romaria e os 25 do hino composto pelo Pe. José 
Carlos Sala. Apresentou também sugestões da equipe para 
o tema e o lema da romaria, na perspectiva de se acentuar a 
esperança na busca de superação da crise decorrente da Co-
vid-19 e de outros desafios. O tema definido foi: Com Jesus, 
Maria e José, caminhar na esperança; o lema; Caminha co-
nosco, Senhor, o mesmo do ano jubilar que está em sintonia 
com o Plano Diocesano de Evangelização. 
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Outros assuntos e comunicações
Possível ordenação de alunos que concluíram a escola diaconal, atividades do Serviço 

de Animação Vocacional e do Conselho Missionário Diocesano, dia eucarístico diocesano 
na solenidade de Corpus Christi, em 3 de junho, com culminância da campanha de alimen-
tos “dai pão a quem tem fome”, curso e retiro anual dos padres, retomada da circulação das 
capelinhas, funcionamentos dos salões comunitários de acordo com as normas sanitárias, 
Lei Geral de Proteção de Dados, Lar Sacerdotal e colaboração especial dos padres para 
sua manutenção, como expressão de comunhão fraterna no cuidado solidário da sua vida e 
saúde, superando soluções isoladas. 

Comissão do Ano Jubilar de ouro da Diocese
faz encaminhamentos para as próximas celebrações

Sob a 
presidência de 
Dom Adimir 
Antonio Mazali, 
a Comissão do 
Jubileu de Ouro 
da Diocese rea-
lizou reunião na noite do dia 11 de maio, no Centro Dioce-
sano. 

 Em pauta, a comemoração da data da criação da Dio-
cese, 27 de maio, com destaque para as pastorais e movi-
mentos. Haverá celebração eucarística às 19h, na Catedral, 
com convite aos padres, religiosos e membros dos grupos 
em destaque, possivelmente com símbolos ou cartazes que 
ressaltem sua natureza e atividades. A celebração terá a 
transmissão das redes sociais do Santuário.

Foram feitos encaminhamentos a respeito do dia eu-
carístico diocesano em 3 de junho, solenidade de Corpus 
Christi, com sugestão para as Paróquias da cidade de Ere-
chim celebrarem a missa e realizarem outras atividades pela 
parte da manhã e os padres participarem de missa às 15h, na 
Catedral, com transmissão por rádios e pelas redes sociais. 
Após a missa, o Bispo conduzirá o Santíssimo Sacramento 

em carro aberto, 
seguido de con-
duções de todas 
as pessoas que 
puderem até a 
esplanada do 
Santuário, onde 

dirigirá breve oração e dará a bênção conclusiva. 
Tratou-se também da solene celebração jubilar no dia 

primeiro de agosto, data da instalação da Diocese. Entre ou-
tros, foram vistos os seguintes aspectos: participação dos pa-
dres e representantes das paróquias, pastorais e movimentos; 
Bispos e representantes dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário a serem convidados, conforme os protocolos sani-
tários possibilitarem; liturgia especial do jubileu; cartão de 
lembrança a ser distribuído também nas paróquias da Dioce-
se; transmissão por rádios e pelas redes sociais do Santuário. 
A Comissão verá a melhor forma de se ter um documentário 
histórico do evento. 

Por fim, foi abordado o encerramento do ano jubilar na 
70ª Romaria de Fátima, no dia 10 de outubro, com a novena 
de primeiro a nove. Os encaminhamentos serão vistos com a 
equipe de liturgia da própria Romaria. 

Conselho Econômico da Diocese acompanha
atividades administrativas e diversos projetos 

Em sua segunda reunião ordinária deste ano, presidida por Dom Adi-
mir Antonio Mazali, no dia 10 de maio, no Centro Pastoral, o Conselho 
Econômico da Diocese analisou demonstrações financeiras e atividades 
desenvolvidas de janeiro a abril deste ano na Cúria Diocesana, nos Semi-
nários e na Diocese toda, apresentadas pelo Ecônomo, Ildo Benincá. Ele 
relatou também alguns investimentos no período, como a aquisição de um 
imóvel no Distrito Industrial para futura igreja, amortização de emprésti-
mos do projeto de revitalização do Santuário e da Capela da Reconcilia-
ção, venda de imóveis de Dom Girônimo deixados em testamento para a 
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Diocese. Expôs ainda projetos de arrendamento, locação ou 
venda de imóveis, residência de Dom Girônimo e do Pe. Ân-
gelo Rosset, Seminário Bom Pastor, área da lavoura do Se-
minário de Fátima, locação de dependências do Seminário 
para a Faculdade Meridional de Erechim e construção perto 
da sede da Cáritas para Prefeitura Municipal de Erechim. 
O Conselho estudou projetos de produção de energia solar 
de forma coletiva, seguindo a legislação vigente e projeto e 
orçamento de portão no Pórtico da esplanada do Santuário, 
visando maior segurança à noite, domingos e feriados.

Integrantes do Conselho Econômico
O atual Conselho Econômico foi constituído por De-

creto de Dom Adimir Antonio Mazali de 24 de setembro do 

ano passado com mandato de um quinquênio, ou seja, até 23 
de setembro de 2025, com os seguintes integrantes: Mons. 
Cleocir Bonetti – Vigário Geral; Pe. Alvise Follador – Páro-
co da Catedral São José; Pe. André Lopes – Pároco da Paró-
quia N. Sra. da Salete; Pe. Antonio Miro Serraglio – Pároco 
da Paróquia N.S. de Fátima; Pe. Clair Favreto – Reitor do 
Seminário Maior São José; Lasiê Luiz Biolo – Engenheiro e 
advogado; Ildo Benincá – Contador, Ecônomo da Diocese; 
Ivan Luis Santin – Engenheiro Civil; Claudiomiro Carus – 
Administrador e Psicólogo; Clédio Vogel – Contador; Cás-
sio Kurzel – Arquiteto; Roberto Luiz Deboni – Engenheiro 
Eletricista; Rose Hachmann – Arquiteta; Vanderlei Antonio 
Campos – Empresário.

Encontro ecumênico em Getúlio Vargas 
na Semana de Oração pela Unidade Cristã

Os pastores Flávio Jandt e Daniel Pagung, da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil, e os padres Valtuir Bolzan e Giovani Momo da Pa-
róquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas realizaram reunião na manhã 
do dia 13 de maio para preparar celebração ecumênica no dia 18, às 19h30, na 
igreja luterana, dentro da Semana de Oração pela Unidade Cristã. 

O tema da semana é “Permanece no meu amor e produzireis frutos”, con-
forme a promessa de Cristo segundo o evangelho de São João (15,9). Os sub-
sídios da mesma foram elaborados por uma comunidade da Suíça em conjunto 
com o Conselho Mundial de Igrejas e o Pontifício Conselho para a Unidade 
dos Cristãos. No Brasil, foram traduzidos e adaptados pelo Conselho Amazô-
nico de Igrejas Cristãs (CAIC). (com informação e foto do Pe. Valtuir Bolzan)

Monumento da esplanada do 
Santuário de Fátima recebe imagens dos 3 videntes

Dom Adi-
mir Antonio 
Mazali, acom-
panhado por 7 
padres, 2 diá-
conos, alguns 
ministros e fi-
éis, presidiu a 
oração do terço 
pelo fim da pan-
demia diante do 
monumento em 

frente ao Santuário de N. Sra de Fátima, às 18h30 do dia 13 de 
maio, lembrando a primeira aparição da Mãe de Jesus na Cova 
da Iria, em Portugal, ano de 1917, durante a primeira guerra 
mundial. Dentro do ano jubilar de ouro da Diocese de Erexim, 
o dia 13 de cada mês é dia mariano e vocacional no Santuário.

Após a oração do terço, o Bispo procedeu à bênção das 
imagens dos três videntes, Lúcia, Francisco e Jacinta. Em segui-
da, em procissão, todos se dirigiram ao Santuário para a missa.

Na homilia, Dom Adimir recordou aspectos da apa-
rição de N. Sra, como o contexto da primeira guerra mun-
dial. Francisco e Jacinta morreram ainda adolescentes (04 
de abril de 1919 e 20 de fevereiro de 1920, respectivamente) 
e já foram declarados santos; Lúcia entrou em convento e 
faleceu com 97 anos ( no dia 13 de fevereiro de 2005). O 
processo de sua beatificação foi iniciado três anos após sua 
morte. Ressaltou que as mensagens de N. Sra. são de oração, 
conversão e penitência, num mundo marcado pela guerra e 
outros desafios; num mundo que deixara Deus de lado. Fez 
comparativo com a realidade atual, na qual se constata tam-
bém o abandono de Deus e se vive outra guerra, não de ar-
mas, mas da pandemia do Coronavírus. Precisamos da força 
que vem da mãe consoladora que ainda nos pede: uma fé 
viva, um testemunho de vida cristã; a conversão; a paz e 
a esperança. Para o Bispo, a Virgem de Fátima continua a 
nos fazer diversos apelos: 1º. Apelo é à FÉ, vivenciada com 
profundidade e com nosso testemunho para que o mundo 
conheça a Pessoa de Jesus Cristo e o acolha. Isto por meio 
do testemunho cristão que vive o seu batismo em busca da 
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santidade. 2º. Apelo é à constante conversão e penitência. 
Sempre precisamos de conversão, sempre podemos ser me-
lhores, buscando a realização das boas obras para que haja 
um voltar–se para Deus sempre maior.  3º. Apelo é à ora-
ção. Especialmente a oração do terço para que na força da 
oração possa reinar a paz diante das guerras e da violência 
que assola nossa sociedade e diante da situação do mundo 
que vive a pandemia; A oração que fortalece, que cura, que 
liberta, que consola. 4º. Apelo é um convite à Esperança. 
Deixar-nos guiar pela certeza de que dias melhores surgirão 
para a humanidade diante do contexto da pandemia do Co-
ronavírus em que estamos vivendo. A esperança nos forta-
lece e nos ajuda a ver que não estamos sozinhos, pois Deus 
não abandona o seu povo e Maria, como Mãe, está do nosso 
lado. Concluiu sua reflexão exortando que, imitando Maria 

e seguindo Jesus, todos renovem a esperança, a confiança 
e o compromisso na construção de um mundo melhor para 
todos: com a conversão dos corações para Deus; com a vi-
vência profunda da fé, com a prática da caridade e do amor; 
para o bem de cada um e de toda a humanidade.

No final da Missa, Dom Adimir fez o lançamento da 70ª 
Romaria Diocesana de Fátima em 10 de outubro, com o encer-
ramento do ano jubilar de ouro da Diocese. O tema da Roma-
ria será “Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança” e o 
lema, “Caminha conosco, Senhor”, o mesmo do ano jubilar, que 
está em sintonia com o 14º Plano Diocesano da Ação Evangeli-
zadora. O Bispo também lembrou a possibilidade de os devotos 
colocarem na sala das graças da Capela da reconciliação sinais 
de graças alcançadas. O espaço está aberto para esta finalidade 
desde a inauguração da Capela, mas ainda não utilizado.

Coleta da Campanha da Fraternidade
28 de março de 2021

PARÓQUIAS Importância

 Catedral São José - Erechim 1.826,50
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 412,12
 São João Batista - Marcelino Ramos 392,65
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 958,05
 São Pedro - Erechim 1.013,00
 Santa Teresinha - Estação 1.250,25
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 1.216,75
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 588,45
 São Tiago - Aratiba 414,15
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 100,00
 Sto. Antonio - Jacutinga 2.096,85
 São Cristóvão - Erechim 1.147,00
 São Valentim – São Valentim 1.039,25
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 282,00
 São Luiz Gonzaga - Gaurama 400,00
 São Caetano - Severiano de Almeida 1.135,80
 São Pedro - Sede Dourado 139,00
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 1.625,85
 N. Sra. da Glória - Erval Grande ----
 São Roque - Itatiba do Sul 50,00
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 226,35
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 150,00
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 455,00
 Santa Ana - Carlos Gomes 85,95
 N. Sra. Monte Claro - Áurea 1.736,00
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro 144,50
 São Roque - Benjamin Constant do Sul ----
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 85,00
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 405,75
 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim 263,50
TOTAL 19.640,00

Coleta para a Terra Santa
02 de abril de 2021

PARÓQUIAS Importância

 Catedral São José - Erechim 1.345,85
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 470,17
 São João Batista - Marcelino Ramos 140,00
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 407,75
 São Pedro - Erechim 459,50
 Santa Teresinha - Estação 902,35
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 679,80
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 458,60
 São Tiago - Aratiba 123,60
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 194,00
 Sto. Antonio - Jacutinga 459,25
 São Cristóvão - Erechim 451,40
 São Valentim – São Valentim 823,00
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 299,25
 São Luiz Gonzaga - Gaurama 300,00
 São Caetano - Severiano de Almeida 934,05
 São Pedro - Sede Dourado 484,80
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 336,85
 N. Sra. da Glória - Erval Grande ---
 São Roque - Itatiba do Sul 103,00
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 248,75
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 150,00
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 310,00
 Santa Ana - Carlos Gomes 134,95
 N. Sra. Monte Claro - Áurea 1.000,00
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro 135,50
 São Roque - Benjamin Constant do Sul ---
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 58,00

 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 196,25

 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim ---

TOTAL 11.606,67
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Os Dez Mandamentos – 6ª 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)!

5º Mandamento:
Não matar!
(Ex 20,13; Dt 5,17)
“Guardai os mandamentos: 

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

1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ex 20,13 e Dt 5,17 são iguais. Se existe a lei, ela vem ao 

encontro da defesa da vida. Era porque devia haver mortes. Nesse 
sentido, esse mandamento nos remete para analisar como ocorriam 
as mortes no contexto de Israel. Faz perguntar pelos mecanismos que 
geravam morte!

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Ela faz refletir sobre o sentido 

e o valor da vida! O que se diz hoje sobre isso? Quais são os me-
canismos que geram morte, hoje? O que podemos fazer para evitar as 
mortes? O que devemos fazer para promover e defender a vida? 

Para aprofundar
A Sagrada Escritura inicia apresentando Deus como a fonte da 

vida. Criado no sexto dia (Gn 1,26-27), o ser humano é o ponto alto 
da ação criadora de Deus. Ele foi criado pela Palavra - “façamos...” - e 
a partir de uma decisão especial de Deus. Ao criar a pessoa humana 
Deus inseriu nela sua imagem. Como “imagem” de Deus, a pessoa 
representa Deus sobre a terra e, como sua “semelhança”, a pessoa o 
reflete. Desta forma, Deus está presente na pessoa e Ele está onde as 
pessoas estão. Deus se coloca num relacionamento tão profundo com 
a pessoa a ponto dela se tornar sua imagem e a sua honra na terra. “A 
relação com Deus, a comunhão com Ele, o Seu chamado expresso por 
sua palavra potente está na raiz do ser humano, criatura fruto da pala-
vra divina”. “Isso aponta para o incomparável que é cada ser humano” 
(Agostini, p.48), fazendo da pessoa humana um ser sagrado, o mais 
sagrado de todas as criaturas, pois o único portador do “sopro vital” 
de Deus (Gn 2,7). 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de toda a pessoa ne-
cessitar do outro para viver dignamente: “Não é bom que o ser huma-
no esteja só” (Gn 2,18). A pessoa humana é essencialmente um ser 
de relações, um ser sociável, e somente pode desenvolver sua vida 
na relação e na comunhão com as outras pessoas. Fala-se, hoje, da 
“interdependência” de todos com todos e de tudo com tudo. Qualquer 
decisão política, econômica, religiosa ou de outra ordem, interfere no 
todo da vida das pessoas e do planeta. Por isso, criadas por Deus à 
sua imagem e semelhança, as pessoas são relacionais, como o próprio 
Deus criador é: comunhão de Pessoas. Viver é, portanto, um conviver. 
Por isso, estabelecer relacionalidade, viver em comunhão torna-se um 
imperativo para as pessoas. 

Por sua vez, o que se constata na história é bem diferente. O 
próprio patriarcalismo, no contexto histórico de Israel e em outros 
tempos, é um exemplo claro de discriminação da mulher. Constata-se 
no coração humano ódio, cobiça, orgulho, sede de poder, inveja, es-
pírito de competição, de vingança... que levam à agressão, forçando 
uns a se defender e levando outros a perder a vida. Rey-Mermet afir-
ma que “nenhuma espécie animal é tão má (ou perversa) contra seus 
semelhantes [como a dos humanos]” (Agostini, p.50). 

Por isso, “a grande estima pela vida fez com que, já no Antigo 
Testamento, fossem estabelecidas regras de porte ético e jurídico, que 
têm como síntese o quinto mandamento do decálogo: Não matar (Ex 
20,13; Dt 5,17). Trata-se de uma proteção à vida, presente nas Sagra-
das Escrituras, que tem como ‘palavra de ordem o respeito à vida”. 

O mandamento Não matar justifica-se fundamentalmente no 
fato de que somente Deus é o “dono” da vida. Somente Ele pode dis-
por da vida do ser humano, a quem criou. A vida humana é um dom 
inalienável. Por isso, ninguém tem o direito sobre a vida de quem quer 
que seja. Para Deus, nada tem valor maior do que a vida do ser huma-
no. Assim também deve ser para as pessoas. O quinto mandamento 
vem, portanto, de encontro à defesa do valor maior que cada pessoa 
humana é/tem: a sua vida. O mandamento ordena não só a deixar 
viver, mas também a não deixar morrer as pessoas. Diz a todos que é 
necessário amar, defender e promover a vida, e Não matar.

Literariamente falando, trata-se de um mandamento breve. O 
verbo utilizado é ratzah. Luis Alonso Schökel diz que seu sentido é 
“matar, assassinar, entregar à morte” (p.631). O mandamento proíbe 
“o derramamento de sangue inocente, protegendo a vida do próximo 
e preservando a paz dentro de uma comunidade”. “Ele visa proteger 
e defender a vida do inocente, do fraco, do explorado e do depen-
dente diante dos assassinos prepotentes e arrogantes que agem contra 
a lei ou acima dela e cuja ação é frontalmente contrária à vida so-
cial e comunitária, desfigurando o ser humano que, como imagem de 
Deus, está sob sua proteção e tem nele sua origem e seu fim” (Kramer, 
p.139-140). 

No contexto literário do deserto, rumo à terra prometida, o 
mandamento Não matarás proíbe qualquer forma de matar, não ape-
nas fisicamente. Os hebreus, liderados por Moisés, saíram do Egito 
porque o contexto era de fome, servidão (Gn 47,13.21; Ex 1,8-14) e 
morte (Ex 1,15-22). Não matarás é um mandamento que também se 
dirige a um sistema que mata, pelo uso das pessoas como escravas, 
pela exploração, pela injustiça, pela fome e muitas outras formas. Tra-
ta-se de um mandamento que defende o direito de todos à vida dig-
na. “Qualquer crime contra a vida humana é um crime contra Deus. 
‘Quem levanta a mão contra um ser humano profana a obra de Deus 
e vai profundamente contra Deus mesmo, que protege com a sua mão 
cada vida” (Agostini, p.52).

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 co-
munitariamente?

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

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

Referências bibliográficas
AGOSTINI, Frei Nilo. Introdução à Teologia Moral : o grande 

sim de Deus à vida. Petrópolis: Vozes, 2004 (Iniciação à Teologia). 
KRAMER, Pedro. Origem e legislação do Deuteronômio : 

programa de uma sociedade sem empobrecidos e excluídos. São Pau-
lo: Paulinas, 2006 (Coleção exegese). 

SCHÖKEL, Luis Alonso. Dicionário bíblico hebraico-portu-
guês. São Paulo: Paulus, 1997 (Coleção dicionários). 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2021

28 Artigos

“Pensar e gerar um mundo aberto”
Pe. Cleocir Bonetti

1     Este texto tem como base o capítulo terceiro da Carta Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti (n. 87-127). As citações entre aspas perten-
cem sempre a estes números do documento.

Vivemos um momento em 
que é necessário – para um bem 
maior, que é a vida – mantermos 
protocolos e formas de distan-
ciamento social. Porém, acredi-
to que há muito tempo estamos 
vivendo de forma imunitária, ou 
seja, negando nossa dimensão 
comunitária. Estamos indo con-
tra nossa própria natureza de 
seres de relação. A Pandemia nos 
mostra, de uma forma virulenta, 

a interdependência dos seres humanos, das nações, da vida. 
Não podemos viver como “ilhas”, pois a “vida sub-

siste onde há vínculo”. Ligados intimamente com a Trindade 
Santa, somos projetados para o outro. Fomos criados por 
amor e para amar. Por isso, a necessidade de sair de si mes-
mo, do nosso pequeno grupo, do nosso “mundo”, pois “o 
amor autêntico, que ajuda crescer, e as formas mais nobres 
de amizade habitam em corações que se deixam completar”.

É imprescindível vivermos a hospitalidade e não a 
hostilidade e a intolerância. “A atenção afetiva prestada ao 
outro provoca uma orientação que leva procurar o seu bem 
gratuitamente”. O amor apresenta uma dinâmica de progres-
siva abertura, na capacidade de sair dos “egoísmos”, porque 
nos pertencemos. Somos vocacionados a formarmos comu-
nidade e a nos cuidarmos reciprocamente. Como nos disse 
Jesus: “Todos vós sois irmãos” (Mt 23,8).

Em meio a tantas “periferias” é necessário o cultivo 
de uma “amizade social” e de uma verdadeira abertura uni-
versal, onde “nossa família humana precisa aprender a viver 
conjuntamente, em harmonia e paz, sem a necessidade de 
sermos todos iguais”.

Da parábola do Bom Samaritano aprendemos que 
“próximo” é bem diferente de “sócio”. No jogo de interesses 
impera o individualismo, a desigualdade, a ambição. No in-
verso, necessária se faz uma educação para a fraternidade, o 
diálogo, o amor universal que promove as pessoas. 

O Papa Francisco aponta a amizade social e a fraterni-
dade universal como caminhos para superar os grandes prob-
lemas da humanidade. É preciso, antes de tudo, reconhecer 
o valor que têm o ser humano, em qualquer circunstância. O 
ser humano não é descartável. “Todo ser humano tem direito 
de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente, e 
nenhum país pode negar-lhe esse direito fundamental”, diz o 
papa; e ressalta: “o direito de cada um deve estar em harmo-
nia com o bem maior”. 

Papa Francisco chama a atenção à degradação moral 
e ética que vivemos e convida que “voltemos a promover 
o bem, para nós mesmos e para toda humanidade, e assim 
caminharemos juntos para um crescimento genuíno e inte-
gral” (FT 113).

O Papa destaca o valor da solidariedade e a necessi-
dade das famílias se responsabilizarem pela transmissão da 
fé e dos valores “do amor, da fraternidade, da convivência, 
da partilha, da atenção e do cuidado pelo outro”. Outros 
agentes sociais, culturais têm a responsabilidade de promov-
er a educação do ponto de vista moral, espiritual e social.

Para o Papa, a solidariedade se manifesta, de forma 
concreta, no serviço, no cuidado sobretudo dos mais frágeis. 
Solidariedade para o Papa “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 con-
tra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta 
de trabalho, a terra e a casa, a negação dos direitos sociais 
e laborais. É fazer face aos efeitos destrutivos do império 
do dinheiro”. Dentro desta lógica, o Papa repropõe a função 
social da terra e recorda o que disse São João Paulo II na 
Centesimus Annus: “Deus deu a terra a todo gênero humano, 
para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir 
nem privilegiar ninguém”.

Por fim, o Papa lembra que os direitos não podem ter 
fronteiras; que há direitos que “precedem qualquer socie-
dade, porque derivam da dignidade concedida a cada pes-
soa enquanto criada por Deus”. Se compreendemos todo ser 
humano como meu irmão e minha irmã, então não impor-
ta onde nasceu, antes merece, e realmente deve, ser tratado 
como gente, como filho e filha de Deus.

É preciso, portanto segundo o pontífice Francisco, en-
trar numa nova lógica, um novo modelo nas relações locais 
e internacionais. “É preciso reconhecer os direitos individu-
ais, mas também os direitos sociais e os direitos dos povos”. 
“É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e tra-
balho para todos. Esse é o verdadeiro caminho da paz, e não 
a estratégia míope de semear medo e desconfiança perante 
ameaças externas”.

Com o Papa Francisco, desafiemo-nos a “sonhar e a 
pensar em uma humanidade diferente”, um mundo aberto e 
empenhado com a reciprocidade do amor e do cuidado que 
promove a dignidade e sempre gera vida.

 Este texto tem como base o capítulo terceiro da Carta 
Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti (n. 87-127). As 
citações entre aspas pertencem sempre a estes números do 
documento.
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“A crise não foi tratada com seriedade”, diz presidente da CNBB 
Hugo Marques – 09/5/2021 – MSN Notícias

O presidente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, não 
se coloca em nenhum ponto do espec-
tro ideológico – nem de esquerda nem 
de direita, nem progressista nem conser-
vador.  Segundo ele, a Igreja não pode se 
pautar em ideologias, especialmente em 
tempos de polarização. A seguir, entrevis-
ta à revista VEJA.

Como o senhor avalia a postura 
do governo do presidente Bolsonaro em relação à pandemia 
de Coronavírus? 

A crise não foi tratada com seriedade. Pouco se ouviu a 
comunidade acadêmico-científica. Faltou diálogo e cooperação 
com países e instituições na vanguarda da pesquisa sobre imu-
nizantes. Em um primeiro momento, a gravidade da doença foi 
negada, estimulando as pessoas a não se protegerem, sob argu-
mento de que a economia não poderia parar.

Foi uma estratégia errada? 
Ninguém nega a essencialidade do emprego e da renda 

para o bem das famílias, mas é impossível seguir a vida normal-
mente quando a convivência com a morte se torna rotina, quan-
do o sistema de saúde está em colapso, sem conseguir oferecer 
dignidade aos enfermos. Países que trataram a pandemia com 
mais seriedade estão conseguindo controlá-la com maior rapi-
dez.

No plano religioso, qual é a interpretação que se pode 
ter de uma pandemia como a do Coronavírus? 

Cientistas advertem que o colapso do planeta, em razão 
de uma economia predatória, que exaure os recursos naturais, 
pode desencadear o surgimento de novas doenças. Essa lógica 
econômica, que coloca o dinheiro acima de tudo, inclusive do 
ser humano, é base da desigualdade social. Não se pode mais 
admitir uma economia que mata. A ação predatória diante dos 
recursos do planeta e o descaso com o ser humano são prob-
lemas interligados que devem ser enfrentados coletivamente. 
Se esses problemas continuarem a ser tratados com negligên-
cia, todos continuarão a ser duramente penalizados. O peso será 
sempre maior para os pobres, mais vulneráveis, mas ninguém 
estará imune.

E a lei do presidente Bolsonaro que permite aos fazen-
deiros portarem armas dentro da propriedade rural? 

A Igreja Católica é contra qualquer medida pró-armamen-
to da população, pois considera que não se constrói a paz com 
a violência. Não compete aos cidadãos “fazer justiça com as 
próprias mãos”.  Mais armas no campo representam aumento 
de mortes, de conflitos agravados justamente por não contarem 
com a mediação do poder público.

Qual é a opinião do senhor sobre 
as novas normas decretadas pelo pres-
idente Bolsonaro que ampliam a posse 
de quatro para seis armas por pessoa? 

Lembro o que diz o Papa Francis-
co, em visita ao Japão, em 2019: “Não às 
armas, sim ao diálogo”. Armar a popu-
lação significa aumentar a possibilidade 
de conflitos violentos nas cidades, de 
atentados similares aos que ocorrem nos 
países que facilitam a compra de armas. 

Além disso, é preciso considerar a ação de criminosos, que es-
tarão ainda mais próximos das armas, encontrando outras pos-
sibilidades para investirem contra a vida. Precisamos de uma 
política que esteja a serviço da paz, não do armamento.

O governo Bolsonaro faz uma defesa do “excludente 
de ilicitude” para militares em operações de garantia da lei e 
da ordem. Como vê essa posição do governo? 

O Código Penal Brasileiro já prevê a exclusão de ilici-
tude, mas também indica punição para excessos. As ações de 
todos os agentes de Estado precisam ser fiscalizadas. Então 
não vejo razões para eliminar ou enfraquecer mecanismos que 
permitam a reavaliação de práticas policiais, a identificação de 
equívocos.  Os agentes de segurança, quando agem amparados 
pela lei, não são punidos. Importante é cada vez mais valorizar 
estes agentes, dando-lhes condição digna de trabalho, remuner-
ação adequada, proteção para as suas famílias.

Como o senhor vê o comentário do ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, de que a homossexualidade é fruto de 
“famílias desajustadas”? 

Instrumentalizar a Palavra de Deus para proferir julga-
mentos não é o caminho adequado. Discriminar pessoas também 
não constitui atitude cristã. A Bíblia – Palavra de Deus – nos 
orienta a acolher cada pessoa. É claro que a Igreja tem seus en-
sinamentos, sua doutrina que auxilia cada pessoa a disciplinar 
a própria vida. Mas não compete à Igreja apontar dedos, pois 
todos nós temos limitações, somos falhos.

Como o senhor avalia a postura do governo federal, de 
considerar como “organizações criminosas” os movimentos 
sociais como o MST? 

Os grupos sociais que buscam o respeito de direitos fun-
damentais não podem ser criminalizados. Obviamente, em todos 
os segmentos da sociedade civil ou nas esferas de poder existem 
aqueles que não têm boas intenções, instrumentalizam pessoas 
para o atendimento dos próprios interesses, de modo egoísta. 
Isto não significa que os grupos da sociedade civil organizada 
e a classe política devam ser criminalizados, a partir de gen-
eralizações. Os trabalhadores do campo, organizados em busca 
do direito à propriedade e ao trabalho, precisam ser respeitados. 
Suas reivindicações históricas são legítimas - todos têm o direito 
à terra, à moradia e ao trabalho.
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Dinâmica: Jesus fonte de água viva
Essa é uma di-

nâmica para ser reali-
zada em família, pois é 
interessante a participa-
ção dos pais. O material 
utilizado será a bíblia, 
duas jarras e uma bacia. 
A atividade tem o intui-
to de mostrar que nessa 

quarentena e durante todas as situações da vida, é preciso 
permitir preencher-se com o amor de Deus.

A dinâmica começa com a leitura da passagem de 
João 4:10-14:

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom 
de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedi-
rias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu 
não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens 
a água viva?

143ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (139)
Tânia Madalosso

És tu maior do que o nosso pai Jacó, 
que nos deu o poço, bebendo ele próprio 
dele, e os seus fi lhos, e o seu gado? Jesus 
respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber 
desta água tornará a ter sede; Mas aquele 
que beber da água que eu lhe der nunca terá 
sede, porque a água que eu lhe der se fará 
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.

Após a leitura, com uma jarra cheia de água e ou-
tra vazia colocada em cima de uma bacia ou recipiente, o 
catequizando vai colocando a água na jarra que está sem, 
até transbordar. A moral da dinâmica é que Jesus faz nossa 
vida através do Espírito Santo, transborda dentro de cada 
um, como fonte de água viva.

É legal que as famílias enviem fotos também no gru-
po da catequese para incentivar que todos realizem e vejam 
seu depoimento de aprendizado. Procure estabelecer uma 
data para que todos realizem as dinâmicas de catequese no 
mesmo dia.

Torta de frutas
Bolo
6 ovos
2 xícaras de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo
20 colheres de água fria
1 colher de royal
Bater as claras em neve com uma xícara de açúcar e 

reservar. Bater as gemas com a água por 5 minutos. Misturar 
o açúcar e bater. Em seguida, acrescentar a farinha e mis-
turar bem. Acrescentar o fermento e as claras, misturando 
levemente. Assar em duas formas untadas por 30 minutos.

1º recheio: recheio com frutas
½ litro de leite
4 gemas
1 xícara de (chá) de açúcar
3 colheres (sopa) maisena
Açúcar de baunilha
Frutas em calda picada de sua preferência.
Misturar os ingredientes, menos as frutas e levar ao 

fogo até engrossar, sem parar de mexer. Deixar esfriar e mis-
turar as frutas.

 2º recheio: recheio de coco
1 xícara de água

100 g de coco
5 colheres de açúcar
1 xícara de leite
1 lata de leite condensado
Reidratar o coco com o leite. Fazer uma calda com a 

água e o açúcar. Adicionar o coco, o leite condensado e deix-
ar cozinhar por 5 minutos, mexendo sempre.

3º recheio: chantilly com pPêssego
500 g de creme de leite gelado
4 colheres de açúcar de confeiteiro
1 colher (chá) de açúcar de baunilha
Bater o creme de leite com o açúcar e a baunilha. Usar 

a velocidade mínima na batedeira. Considerar pronto quan-
do a espessura do creme for fi rme. Espalhar no bolo, acres-
cente as frutas picadas.

Cobertura: glacê com mel
2 copos de açúcar refi nado
½ xícara de água
2 colheres de mel
5 a 6 claras em neve
Levar ao fogo o açúcar, a água e o mel.  Deixar ferv-

er até formar ponto de fi o. Enquanto a calda ferve, bater as 
claras em neve e assim que a calda estiver no ponto, retirar 
do fogo e juntar com as claras vagarosamente.

Batera até fi car um merengue fi rme.
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Aniversários Julho

Ervas e Plantas Medicinais – 139
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

2, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, N. 1972
4, Pe. Waldemar Zapelini, N. 1941
5, Pe. Vergínio Dall’Agnoll N (1925) 
6, Pe. Giovani Momo, N. 1988
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Taiuiá
Cayaponia tayuya, 

Cogn.
Pertence à família das Cucur-

bitáceas
Também conhecido como: 

Tajujá, abobrinha-do-mato, cabe-
la-de-negro, tomba, azougue-do-Bra-
sil

O Taiuiá é uma planta trepadei-
ra adaptada na região Sul, Sudeste e 
moderadamente encontrado em outras 
regiões do Brasil. Geralmente o seu 

ramo pode atingir até 10 metros de comprimento. Apresenta folhas 
em forma de cinco dedos, pontiaguda de cor verde e pequenas gar-
ras próximas às folhas. O seu fruto é uma cápsula verde e coberta 
por pelos marrons, contendo nele sementes para a reprodução.

Propriedades medicinais
A parte mais usada do mesmo é a raiz que é suculenta e de 

sabor amargo.
O chá taiuiá contém as vitaminas A, que é um micronutri-

ente que desempenha papel essencial na visão, crescimento, desen-
volvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do tecido do 
organismo todo; B, que é a maior responsável pela manutenção 
da saúde emocional e mental do ser humano; C, que é um anti-
oxidante que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral; 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 envelhec-
imento das células; Cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes 
e Ferro, que é essencial para produção dos glóbulos vermelhos do 
sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular.

O chá da raiz do taiuiá combate a artrite, atonia que é a 
fraqueza de todos os órgãos, gastrite, úlceras internas, gases nos 
intestinos, blenorragia que é a infecção purulenta da mucosa dos 
órgãos genitais, ciática, dartros, dermatoses, diarreias, dilatação do 
estômago, dispepsias que é a difi culdade ou embaraço na digestão, 
doença da pele, dores nas juntas, eczemas, energético, erisipelas, 
escrofulose que é a infl amação nos gânglios, febre intermitente, 
feridas, furúnculos, gânglios enfartados, hidropsia que é o acumu-
lo de liquido no organismo em geral, leucorréia que é o corrimento 
vaginal e linfagites crônicas.

O chá da raiz também é depurativo do sangue, desintoxi-
cante, indicado para casos de erisipelas, furúnculos e problemas 
de herpes.

Para quem usar a raiz do mesmo fervido pode fazer ban-
ho para retirar manchas do rosto, problemas de sífi lis, paralisia 
e órgãos cansados, pregas e ao mesmo tempo é reconstituinte do 
organismo em geral.

Usa-se também o mesmo em forma de banhos para diminuir 
a dor provocada pelo reumatismo e desinfl amar as partes do corpo 
afetadas pelo mesmo.

Obs.: O uso em demasiado pode provocar diarreias.

Torta de seda
1 colher de caldo de limão
6 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1 ½ xícara de farinha de trigo (+ farinha se necessário)
1 xícara de suco de laranja
2 colheres de royal
1 pacote de açúcar de baunilha
½ xícara de maisena
Bater as gemas com o açúcar até fi car uma gemada 

bem branca, juntar o suco de laranja e bater bem. Juntar aos 
poucos a farinha de trigo misturada com o royal e a maisena. 
Por último juntar as claras em neve. Assar em duas formas 
iguais em forno quente aquecido anteriormente.

Recheio
4 ovos
1 xícara de açúcar refi nado

200 g de manteiga
1 lata de leite condensado cozido em banho-maria
1 copo de nata
200 g de castanha de caju
Bater a manteiga com o açúcar até fi car branquinha. 

Juntar as gemas uma a uma até deixar bem clara a massa.
Acrescentar o leite condensado cozido (completa-

mente frio) e a nata.
Vagarosamente, sem bater, acrescentar as claras bati-

das em neve. Levar a geladeira.
Montagem da torta
Uma camada de pão-de-ló no refratário, umedecer 

com caldo de laranja fervido e frio. Por cima espalhar uma 
camada de creme e polvilhar as castanhas, repetir as cama-
das com creme e castanha.

Cobrir a torta com o mesmo creme do recheio.
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