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

- 1º. – 18º DTC- B – Mês Voca-
cional, vocação ao Ministério ordenado; 
aniversário de instalação da Diocese 
de Erexim (1971) – 16h, na Catedral, 
missa festiva pelo Jubileu de Ouro da 
Diocese.

- 02, Confraternização dos padres 
pelo dia do padre; 19h, reunião do Con-
selho Econômico, no Centro Diocesano; 
20h, reunião da equipe de Pastoral Voca-
cional, em Marcelino Ramos.

- 02 a 06, curso para os novos 
Bispos, de forma virtual.

- 04 – Dia do Padre na celebração de São João Maria Vianney, 
o Cura D’Ars.

- 06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos
- 07, 10h, Dom Adimir, crismas na Paróquia São Roque, Itatiba 

do Sul, na festa do padroeiro; 18h, Dom Adimir, crismas na Paróquia 
São Tiago, Aratiba, com comemoração dos 70 anos da Paróquia.

- 08 – 19º DTC-B - Dia dos Pais - até dia 16, vocação à vida 
matrimonial, Semana Nacional da Família – 09h, Dom Adimir, mis-
sa na Paróquia Santa Isabel da Hungria, Três Arroios, comemorativa 
aos 70 anos da Paróquia; 10h, missa festiva do padroeiro São Roque, 
Itatiba do Sul.

- 09 a 13, retiro dos padres no Recanto da Medianeira, Ver-
anópolis.

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

- 14 e 15, Festa de São Roque, dos padroeiros e das capelinhas 
na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

- 15 – 21º DTC-B - Assunção de 
N. Senhora, Vocação à Vida Consagrada 
– 09h e 18h, missa na Catedral São José, 
lembrando 102 anos da paróquia.

- 22 – 21º DTC-B – Vocação do 
Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo 
– 10h, Dom Adimir, missa e crismas na 
igreja São Roque, Benjamin Constant do 
Sul.

- 23, às 19h30, Dom Adimir, re-
união da Comissão Regional dos Pres-
bíteros no Centro de Espiritualidade 

Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.
- 23 até primeiro de setembro, Curso Regional para Presbíteros 

no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo – 
Dom Adimir marca presença por ser o bispo referencial da Comissão.

- 27, das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. Sra. 
de Fátima; 14h, encontro das coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Gaurama e São Valentim, 
no Centro Diocesano.

- 28, das 13h30 às 18h, preparação ao casamento (“Curso de 
Noivos” na sede paroquial de Barão de Cotegipe.

- 29 – 22ºDTC-B - Dia nacional do e da catequista – 09h, Dom 
Adimir, missa crismas na igreja N. Sra. do Monte Claro, Áurea.

- 30, 14h, encontro das coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Severiano de Almeida, 
Aratiba e Jacutinga, no Centro Diocesano.

- 31, 14h, encontro das coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Erechim e Getúlio Vargas, 
no Centro Diocesano.

Toda Vida Importa – Oração sugerida pela CNBB
Quando Brasil chegou à lamentável marca dos                                                     
500 mil mortos pelo Coronavírus – 19/6/2021

Pai de bondade!
Há mais de um ano, temos chorado por tantos irmãos e irmãos que a triste e vio-

lenta pandemia arrancou de junto de nós. Chegamos agora a quinhentos mil mortos. 
Não são apenas números! São Pessoas! São nossos fi lhos e fi lhas, irmãos, irmãs, 

amigos, parentes, conterrâneos. 
Sabemos que uma única morte já é sufi ciente para entristecer nossos corações.
Quanto mais todas essas mortes, muitas vezes sem o mínimo necessário para o tratamento digno como ser humano. 
Por isso, vos pedimos: Acolhei cada um desses fi lhos e fi lhas e concedei-lhes a paz eterna!
E a nós dai a graça de trabalhar por um mundo onde se respire solidariedade, acolhimento, partilha, compreensão e resiliência.
Que nossas lágrimas nos lavem da indiferença, do egoísmo e da omissão! Que a saudade seja estímulo à fraternidade! E que a fé 

seja o sustento de nossa esperança!
Por intercessão da Virgem Mãe Aparecida, olhai pelo Brasil, olhai pelo povo brasileiro! Amém.
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Carta do Papa Francisco ao Cardeal Turkson por ocasião da Conferência “Construir a 
Fraternidade, Defender a Justiça. Desafios e Oportunidades para os Povos Insulares" 

 Ao Cardeal Peter Turkson,
Prefeito do Dicastério, para 

o Serviço  do Desenvolvimento  
Humano Integral

Por ocasião da Conferência 
online sobre «Construir a frater-
nidade, defender a justiça. Desafi-
os e oportunidades para os povos 
insulares», que tem lugar no dia 
21 de maio de 2021, promovida 
pelo Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Inte-
gral e o Centro anglicano em Roma, peço-lhe que transmi-
ta as minhas saudações e os meus melhores votos orantes 
aos organizadores e a todos os que participarem.  Dirijo uma 
saudação especial a Sua Excelência Wavel Ramkalawan, 
Presidente da República das Seychelles, e a Sua Graça Justin 
Welby, Arcebispo de Canterbury, grato pela sua participação.

Esta importante iniciativa ecuménica, que implica um 
diálogo recíproco nascido da sabedoria e experiência de dif-
erentes tradições cristãs, proporciona aos crentes, aos chefes 
de governo e aos membros da sociedade civil em geral, es-
pecialmente aos jovens, uma oportunidade para enfrentar os 
desafios particulares que se apresentam aos povos insulares. 
Entre eles, gostaria de mencionar a violência, o terrorismo, 
a pobreza, a fome, e as múltiplas formas de injustiça e de 
desigualdade social e económica que hoje em dia prejudicam 
todos, especialmente as mulheres e as crianças. Também é 
preocupante que muitos povos insulares estejam expostos 
a mudanças ambientais e climáticas extremas, algumas das 
quais são o resultado de uma exploração descontrolada dos 
recursos naturais e humanos. Por conseguinte, experimen-
tam não só uma deterioração ambiental, mas também huma-
na e social, que coloca cada vez mais em perigo a vida dos 

habitantes destas ilhas e territórios 
marítimos. Espero que a Conferên-
cia possa contribuir para o desen-
volvimento de políticas interna-
cionais e regionais concretas, para 
enfrentar estes desafios de modo 
mais eficaz e reforçar a consciência 
da responsabilidade de cada um no 
cuidado da nossa casa comum.  

Nestes meses de pandemia, 
tornamo-nos cada vez mais con-
scientes da nossa fragilidade e, 

consequentemente, da necessidade de uma ecologia integral 
que possa sustentar não apenas os ecossistemas físicos mas 
também os humanos. Dado que «tudo está interligado [...] o 
cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações 
com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da 
fidelidade aos outros» (Laudato si’, 70). Por isso, é ainda 
mais necessária uma atitude de solidariedade e respeito por 
cada pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn  
1, 26-27), para unir o amor sincero pelos nossos irmãos e 
irmãs a um compromisso firme na solução dos problemas 
ambientais e sociais que afligem quantos vivem em áreas 
insulares e marítimas. Estou grato pelos esforços constantes 
envidados para construir a fraternidade e defender a justiça 
nas sociedades de tais regiões (cf. Fratelli tutti, 271), e estou 
certo de que o trabalho levado a cabo durante este encontro 
será um sinal do importante papel que os povos insulares 
podem desempenhar na promoção do crescimento de um 
mundo mais humano e inclusivo.

Com estes sentimentos, invoco de coração sobre os 
participantes na Conferência as bênçãos divinas de sabe-
doria, força e paz. 

Francisco

Discurso do Papa Francisco à Associação “Lazare”
de jovens em favor dos desassistidos

21 de maio de 2021
Estimados amigos!
Sinto-me feliz por vos dar as boas-vindas, membros 

da Associação “Lazare”, neste ano em que celebrais o vosso 
décimo aniversário. Dou graças a Deus por este encontro, 
que foi cancelado no ano passado por causa da crise sanitária. 

É sempre uma alegria ver que ainda hoje muitas pes-
soas, cheias de fé, boa vontade e coragem, estão compro-
metidas na experiência do serviço e da fraternidade.

A vossa Associação é construída sobre princípios sim-
ples, tais como: «ser nós mesmos com os outros, encontrar 

alegria, sentir-nos amados, aprender a benevolência como 
em família, viver juntos de forma muito simples». Estes 
princípios só fazem sentido e plasmam um grupo estável se 
fluírem de uma forte amizade com Cristo,  fonte do vosso 
trabalho para o bem. Ao sair ao encontro de outros nas suas 
situações e formando uma família na qual reina a harmonia 
e a alegria de viver juntos, partilha-se a missão da Igreja de 
chegar às periferias da nossa sociedade. Como vos disse na 
videoconferência de 29 de maio de 2020, «as periferias ex-
istenciais são o centro do coração de Deus. Jesus queria vir 
para as nossas periferias existenciais. Ele próprio se tornou 
uma periferia existencial».
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Caros jovens, optastes por 
vos colocardes ao serviço da digni-
dade humana, por vos colocardes 
perto daqueles que são excluídos, 
desabrigados, rejeitados, frequen-
temente traídos nos seus direitos. 
Ao servi-los, servis o próprio Sen-
hor. Através do vosso apostolado, 
ajudai-nos a compreender que cada 
pessoa é uma história sagrada, um 
dom inestimável. De facto, «o Sen-
hor convida-nos a pôr-nos generos-
amente em questão, a vencer o medo com a coragem do amor, 
a vencer a passividade que se torna cumplicidade» (Homilia 
na Missa do Dia Mundial dos Pobres, 15 de novembro de 
2020). Nestes tempos de incerteza, de fragilidade, em vez de 
desperdiçar a vossa vida a pensar apenas em vós próprios, 
fazeis a experiência de viver juntos em solidariedade. Isto 
dá-vos a oportunidade de enriquecer a vossa vida, tornan-
do-a  fonte de esperança para aqueles que já não acreditam 
em si próprios e que se sentem humilhados.

Quisestes ser, para as pessoas que servis, as mãos, os 
olhos, os ouvidos, o sorriso de Deus. A eles mostrais a prox-
imidade do Senhor que cuida do seu povo, especialmente 
daqueles que estão feridos e oprimidos pelas dificuldades da 
vida, pois «o amor ao próximo é realista, e não desperdiça 
nada que seja necessário para uma transformação da história 
que beneficie os últimos» (Enc. Fratelli tutti, 165). Com o 
vosso empenho e dedicação, procurais ser cristãos não só 
com palavras, mas também com obras. Desta forma, pro-
duzis muito fruto e isto pode ser visto na expansão da vossa 
Associação noutros países e continentes. Não tenhais medo 
de carregar a tocha da esperança e do amor. Sede testemu-
nhas da ternura de Deus no meio da cultura do egoísmo, 
do individualismo, da indiferença, do descarte, do desprezo 
pelos pobres e pelos fracos.

Caros amigos, beneficiando desta iniciativa de amor, 
vós que viveis esta bela aventura com a vossa história, por 

vezes cheia de tristeza, solidão, 
lágrimas, provações, exclusão e re-
jeição, sois um dom precioso que 
nos mostra o amor do Senhor. Não 
sois rejeitados, inferiores, pessoas 
fracassadas, como por vezes a so-
ciedade quer que pensemos. Aos 
olhos de Deus, sois um tesouro, um 
dom, uma vida, uma dignidade. Nos 
vossos rostos, vemos o rosto sofre-
dor de Cristo que nos convida a um 
amor urgente e a um coração aberto.

Tendo recebido tanto bem e atenções de outros, sede,  
por vossa vez, homens e mulheres capazes de elevar, con-
solar, aliviar feridas e tornar Deus presente no coração das 
vossas vidas. Encorajo-vos a dar o melhor de vós, a viver 
cada momento da existência como uma graça, a sair do anon-
imato e a fazer da vossa vida uma oferta pelo belo, pelo bom. 
De facto, «Lázaro significa oferta, a oferta da humanidade, 
do que tem de melhor: a consciência dos limites» (Videocon-
ferência com a Associação “Lazare”, 29 de maio de 2020).

Exorto-vos todos a permanecer fiéis aos vossos ob-
jetivos. Hoje mais do que nunca, precisamos de construir 
um mundo, uma sociedade de relações fraternas e plenas 
de vida. Pois «as ações derivam duma união que propende 
cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, 
aprazível e bom, independentemente das aparências físicas 
ou morais. O amor ao outro por ser quem é, impele-nos a 
procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma 
de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela am-
izade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta 
a todos» (Enc. Fratelli tutti, 94). Convido-vos, pois, a serdes 
testemunhas, testemunhas da misericórdia e da bondade de 
Deus.

Confio cada um de vós e as vossas famílias, assim 
como os membros da Associação, à intercessão da Virgem 
Maria e de São Lázaro, e concedo-vos de coração a Bênção 
apostólica. Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.

Homilia do Papa Francisco na solenidade de Pentecostes
Basílica de São Pedro, do-

mingo, 23 de maio de 2021
«Virá o Paráclito, que Eu vos 

hei de enviar da parte do Pai» (cf. 
Jo 15, 26). Com estas palavras, Je-
sus promete aos discípulos o Es-
pírito Santo, o dom supremo, o dom 
dos dons; e fala do Espírito, usando 
uma palavra particular, misteriosa: 
Paráclito. Debrucemo-nos hoje so-
bre esta palavra, que não é fácil de 
traduzir pois encerra vários significados. Substancialmente, 
Paráclito significa duas coisas: Consolador e Advogado.

1. O Paráclito é o Consola-
dor. Todos nós, especialmente em 
momentos difíceis como este que 
estamos a atravessar devido à pan-
demia, procuramos consolações. 
Muitas vezes, porém, recorremos 
só a consolações terrenas, que de-
pressa se extinguem, são conso-
lações momentâneas. Hoje Jesus 
oferece-nos a consolação do Céu, 
o Espírito, o «Consolador perfeito» 

(Sequência). Qual é a diferença? As consolações do mundo 
são como os anestésicos: oferecem um alívio momentâneo, 
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mas não curam o mal profundo que temos dentro. Insensibilizam, 
distraem, mas não curam pela raiz. Agem à superfície, ao nível 
dos sentidos, dificilmente ao nível do coração. Com efeito, só dá 
paz ao coração quem nos faz sentir amados tal como somos. E o 
Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso: como Espírito que é, age 
no nosso espírito, desce ao mais íntimo de nós mesmos. visita «o 
íntimo do coração», pois é «das almas hóspede amável» (ibid.). É 
a ternura de Deus em pessoa, que não nos deixa sozinhos; e o facto 
de estar com quem vive sozinho, já é consolar.

Irmã, irmão, se sentes o negrume da solidão, se trazes den-
tro um peso que sufoca a esperança, se tens no coração uma ferida 
que queima, se não encontras a via de saída, abre-te ao Espíri-
to. Como dizia São Boaventura, «onde houver maior tribulação, 
Ele leva maior consolação. Não faz como o mundo, que na pros-
peridade consola e adula, mas na adversidade troça e condena» 
(Sermão na Oitava da Ascensão). Assim faz o mundo, assim faz 
sobretudo o espírito maligno, o diabo: primeiro, lisonjeia-nos e 
faz-nos sentir invencíveis – as lisonjas do diabo, que fazem crescer 
a vaidade –, depois atira-nos ao chão e faz-nos sentir errados: joga 
conosco. Faz todo o possível por nos derrubar, enquanto o Espíri-
to do Ressuscitado nos quer levantar. Olhemos os Apóstolos: es-
tavam sozinhos naquela manhã, estavam sozinhos e perdidos, com 
as portas fechadas pelo medo; viviam no temor, tendo diante dos 
olhos todas as suas fragilidades e fracassos, os seus pecados: tin-
ham renegado Jesus Cristo. Os anos transcorridos com Jesus não 
conseguiram mudá-los, continuavam a ser os mesmos. Depois, 
recebem o Espírito e tudo muda: os problemas e defeitos perman-
ecem os mesmos, mas eles já não os temem porque não temem 
sequer quem pretende fazer-lhes mal. Sentem-se intimamente con-
solados, e querem fazer transbordar a consolação de Deus. Antes 
eram medrosos, agora só têm medo de não testemunhar o amor 
recebido. Jesus profetizara-o: o Espírito «dará testemunho a meu 
favor. E vós também haveis de dar testemunho» (Jo 15, 26-27).

Avancemos um passo. Também nós somos chamados a 
dar testemunho no Espírito Santo, a tornar-nos paráclitos, isto é 
consoladores. Sim, o Espírito pede-nos para darmos corpo à sua 
consolação. E como podemos fazê-lo? Não fazendo grandes dis-
cursos, mas aproximando-nos das pessoas; não com palavras em-
poladas, mas com a oração e a proximidade. Lembremo-nos de 
que a proximidade, a compaixão e a ternura são o estilo de Deus, 
sempre. O Paráclito diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. 
É o tempo do anúncio feliz do Evangelho, mais do que do combate 
ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do Ressuscitado, não 
para nos lamentarmos do drama da secularização. É o tempo para 
derramar amor sobre o mundo, sem abraçar o mundanismo. É o 
tempo para testemunhar a misericórdia, mais do que para inculcar 
regras e normas. É o tempo do Paráclito! É o tempo da liberdade 
do coração, no Paráclito.

2. Depois, o Paráclito é o Advogado. No contexto históri-
co de Jesus, o advogado não exercia as suas funções como hoje: 
em vez de falar pelo acusado, costumava ficar junto dele suger-
indo-lhe ao ouvido os argumentos para se defender. Assim faz o 
Paráclito, «o Espírito da verdade» (Jo 15, 26), que não nos sub-
stitui, mas defende-nos das falsidades do mal, inspirando-nos 
pensamentos e sentimentos. Fá-lo com delicadeza, sem nos forçar: 
propõe, não Se impõe. O espírito da falsidade, o maligno, faz o 
contrário: procura constranger-nos, quer fazer-nos acreditar que 

somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos impulsos 
dos vícios. Esforcemo-nos então por acolher três sugestões típicas 
do Paráclito, do nosso Advogado. São três antídotos basilares con-
tra três tentações atualmente muito difusas.

O primeiro conselho do Espírito Santo é: «Vive no pre-
sente»; no presente, não no passado nem no futuro. O Paráclito 
afirma o primado do hoje, contra a tentação de fazer-se paralisar 
pelas amarguras e nostalgias do passado, ou de focar-se nas in-
certezas do amanhã e deixar-se obcecar pelos temores do futuro. 
O Espírito lembra-nos a graça do presente. Não há tempo mel-
hor para nós: agora e aqui onde estamos é o único e irrepetível 
momento para fazer bem, fazer da vida uma dádiva. Vivamos no 
presente!

Depois o Paráclito aconselha: «Procura o todo». O todo, não 
a parte. O Espírito não molda indivíduos fechados, mas funde-nos 
como Igreja na multiforme variedade dos carismas, numa unidade 
que nunca é uniformidade. O Paráclito afirma o primado do todo. 
É no todo, na comunidade que o Espírito gosta de agir e inovar. 
Olhemos para os Apóstolos. Eram muito diferentes entre eles: por 
exemplo, havia Mateus, um publicano que colaborara com os Ro-
manos, e Simão, chamado o Zelote, que a eles se opunha. Tinham 
ideias políticas opostas, visões do mundo diferentes. Mas, quando 
recebem o Espírito, aprendem a dar o primado não aos seus pontos 
de vista humanos, mas ao todo de Deus. Hoje, se dermos ouvidos 
ao Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progres-
sistas, tradicionalistas e inovadores, de direita e de esquerda; se 
fossem estes os critérios, significava que na Igreja se esquecia o 
Espírito. O Paráclito impele à unidade, à concórdia, à harmonia 
das diversidades. Faz-nos sentir parte do mesmo Corpo, irmãos e 
irmãs entre nós. Procuremos o todo! E o inimigo quer que a diver-
sidade se transforme em oposição e por isso faz com que se torne 
ideologia. Devemos dizer «não» às ideologias, «sim» ao todo.

Por fim, o terceiro grande conselho: «Coloca Deus antes do 
teu eu». Está aqui o passo decisivo da vida espiritual, que não é 
uma coleção de méritos e obras nossas, mas humilde acolhimento 
de Deus. O Paráclito afirma o primado da graça. Só deixaremos 
espaço ao Senhor, se nos esvaziarmos de nós mesmos; só nos en-
contramos a nós mesmos, se nos entregamos a Ele; só como pobres 
em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo. Isto vale 
também para a Igreja. Com as nossas forças, não salvamos nin-
guém, nem sequer a nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar 
os nossos projetos, as nossas estruturas e os nossos planos de refor-
ma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no hor-
izontalismo e não produziremos fruto. Os «ismos» são ideologias 
que dividem, que separam. A Igreja não é uma organização humana 
– é humana, mas não é apenas uma organização humana –, a Igreja 
é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito à 
terra, e a Igreja reforma-se com a unção, a gratuidade da unção da 
graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a bele-
za desarmante da pobreza. Coloquemos Deus em primeiro lugar!

Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos 
corações. Fazei-nos missionários da vossa consolação, paráclitos 
de misericórdia para o mundo. Ó nosso Advogado, suave Sugeri-
dor da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de Deus, profetas de 
unidade para a Igreja e a humanidade, apóstolos apoiados na vos-
sa graça, que tudo cria e tudo renova. Amém. (Fonte: Vatican the 
Holy See, 23/5/2021)
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Homilia do Papa Francisco na solenidade de Corpus Christi
Basílica de São Pedro, do-

mingo, 6 de junho de 2021
(Na Itália e em outros países, 

a solenidade que ocorre na quin-
ta-feira após o domingo da Santís-
sima Trindade é transferida para o 
domingo posterior – no Brasil per-
manece na quinta-feira, tno sido, 
neste ano, no dia 03 de junho)

Jesus manda aos seus discípulos que vão preparar o 
lugar para celebrar a ceia pascal. Foram eles que pergun-
taram: Mestre, «onde queres que façamos os preparativos 
para comeres a Páscoa?» (Mc 14, 12). Enquanto contempla-
mos e adoramos a presença do Senhor no Pão Eucarístico, 
somos chamados também nós a interrogar-nos: Em que «lu-
gar» queremos preparar a Páscoa do Senhor? Quais são os 
«lugares» da nossa vida onde Deus nos pede para O hospe-
darmos? Gostaria de responder a estas perguntas fixando-me 
em três imagens do Evangelho que acabamos de ouvir (Mc 
14, 12-16.22-26).

A primeira é a imagem do homem que traz um cântaro 
de água (cf. 14, 13), um detalhe que pareceria supérfluo. 
Mas aquele homem, completamente anónimo, serve de guia 
para os discípulos à procura do lugar que depois receberá o 
nome de Cenáculo. E o cântaro de água é o sinal de recon-
hecimento: um sinal que faz pensar na humanidade sedenta, 
sempre à procura duma fonte de água que lhe mitigue a sede 
e a restaure. Todos nós caminhamos na vida com um cân-
taro na mão: todos e cada um de nós tem sede de amor, de 
alegria, duma vida bem sucedida num mundo mais humano. 
E, para esta sede, não basta a água das coisas mundanas, 
pois trata-se duma sede mais profunda que só Deus pode 
satisfazer.

Prossigamos com o mesmo «sinal» simbólico... Jesus 
diz aos seus discípulos que, aonde um homem com o cântaro 
de água os levar, lá poder-se-á celebrar a Ceia da Páscoa. 
Portanto, para celebrarmos a Eucaristia, é preciso antes de 
mais nada reconhecer a nossa própria sede de Deus: sen-
tir-nos carecidos d’Ele, desejar a sua presença e o seu amor, 
estar conscientes de que sozinhos não o conseguimos, mas 
precisamos dum Alimento e duma Bebida de vida eterna que 
nos sustentem no caminho. Podemos dizer que o drama atual 
é que muitas vezes se exauriu a sede. Apagaram-se as per-
guntas sobre Deus, afrouxou o anseio por Ele, rareiam cada 
vez mais os perscrutadores de Deus. Deus deixou de atrair, 
porque já não nos damos conta da nossa sede profunda. Pois 
só onde houver um homem ou uma mulher com o cântaro 
para a água – pensemos, por exemplo, na Samaritana (cf. Jo 
4, 5-30) – é que Se pode revelar o Senhor como Aquele que 
dá a vida nova, que nutre de esperança fidedigna os nossos 
sonhos e aspirações, como uma presença de amor que dá sen-
tido e direção à nossa peregrinação terrena. Como já se disse, 

é aquele homem com o cântaro que 
leva os discípulos à sala onde Jesus 
instituirá a Eucaristia. É a sede de 
Deus que nos leva ao altar. Se faltar 
a sede, as nossas celebrações tor-
nam-se áridas. Deste modo, tam-
bém como Igreja, não nos podemos 
contentar com o grupinho daqueles 
que habitualmente se reúnem para 
celebrar a Eucaristia; devemos ir 

pela cidade, encontrar as pessoas, aprender a reconhecer e 
despertar a sede de Deus e o anseio do Evangelho.

A segunda imagem é a da grande sala no andar de 
cima (cf. 14, 15). É lá que Jesus e os seus farão a ceia pascal 
e esta sala encontra-se na casa duma pessoa que os hospeda. 
Dizia o padre Primo Mazzolari: «Eis que um homem sem 
nome, o patrão de casa, Lhe empresta a sua sala mais linda. 
(…) Deu o que tinha de mais sublime, porque à volta do 
grande sacramento é necessário que tudo seja grande: sala 
e coração, palavras e gestos» (La Pasqua, La Locusta 1964, 
46-48).

Uma sala grande para um pequeno bocado de pão. 
Deus faz-Se pequeno como um bocado de pão e, por isso 
mesmo, é preciso um coração grande para O poder recon-
hecer, adorar e acolher. A presença de Deus é tão humilde, 
escondida, por vezes invisível, que precisa dum coração 
preparado, desperto e acolhedor para ser reconhecida. Ao 
contrário, se em vez duma grande sala, o nosso coração se 
assemelhar mais a um reposteiro onde conservamos triste-
mente as coisas velhas; se ele se assemelhar a um sótão para 
onde já há muito mandamos o nosso entusiasmo e os nos-
sos sonhos; se ele se assemelhar a um quarto acanhado, um 
quarto escuro, porque vivemos apenas de nós mesmos, dos 
nossos problemas e amarguras, então será impossível recon-
hecer esta presença silenciosa e humilde de Deus. Serve uma 
sala grande. É preciso alargar o coração. Precisamos de sair 
do pequeno quarto do nosso eu e entrar no grande espaço do 
deslumbramento e da adoração. E há muita falta disso! Fal-
ta-nos isso em muitos passos que damos para nos encontrar, 
reunir, pensar em conjunto a pastoral... Mas se faltar isso, se 
faltar o deslumbramento e a adoração, não há caminho que 
nos leve ao Senhor. Nem haverá o Sínodo; não haverá nada. 
Este é o procedimento diante da Eucaristia, disto precisa-
mos: a adoração. A própria Igreja deve ser uma sala grande. 
Não um círculo restrito e fechado, mas uma Comunidade 
com os braços abertos, acolhedora para com todos. Pergun-
temo-nos: Quando se aproxima alguém que está ferido, que 
errou, que segue um percurso diferente de vida, a Igreja, 
esta Igreja é uma sala grande para o acolher e levar à alegria 
do encontro com Cristo? A Eucaristia quer alimentar quem 
se sente cansado e faminto ao longo do caminho; não nos 
esqueçamos disto! A Igreja dos perfeitos e dos puros é um 
quarto onde não há lugar para ninguém; pelo contrário, a 



Diocese de Erexim - RS

7Papa Francisco

Igreja das portas abertas, que faz festa ao redor de Cristo, 
é uma sala grande onde todos – todos, justos e pecadores – 
podem entrar. 

Por fim, a terceira imagem, a imagem de Jesus que 
parte o Pão. É o gesto eucarístico por excelência, o ges-
to identificador da nossa fé, o lugar do nosso encontro com 
o Senhor que Se oferece a fim de nos fazer renascer para 
uma vida nova. Também este gesto é desconcertante: até en-
tão imolavam-se cordeiros para se oferecer em sacrifício a 
Deus, agora é Jesus que Se faz cordeiro e imola para nos dar 
a vida. Na Eucaristia, contemplamos e adoramos o Deus do 
amor. É o Senhor que não divide ninguém, mas divide-Se a 
Si mesmo. É o Senhor que não exige sacrifícios, mas sacri-
fica-Se a Si mesmo. É o Senhor que não pede nada, mas dá 
tudo. Para celebrar e viver a Eucaristia, também nós somos 
chamados a viver este amor. Porque não podes partir o Pão 
do domingo, se o teu coração estiver fechado aos irmãos. 
Não podes comer este Pão, se não deres o pão aos famintos. 
Não podes partilhar deste Pão, se não partilhas os sofrimen-
tos de quem passa necessidade. No fim de tudo, inclusive 

das nossas solenes liturgias eucarísticas, restará apenas o 
amor. E, já desde agora, as nossas Eucaristias transformam o 
mundo, na medida em que nós mesmos nos deixamos trans-
formar tornando-nos pão partido para os outros.

Irmãos e irmãs, também hoje, onde vamos «preparar 
a ceia do Senhor»? A procissão com o Santíssimo Sacra-
mento – caraterística da festa do Corpo de Deus, mas que 
de momento ainda não podemos realizar – lembra-nos que 
somos chamados a sair levando Jesus. Sair com entusiasmo, 
levando Cristo àqueles que encontramos na vida quotidiana. 
Tornemo-nos uma Igreja com o cântaro na mão, que desper-
ta a sede e leva a água. Abramos amorosamente o coração, 
para sermos a sala espaçosa e acolhedora onde todos possam 
entrar para encontrar o Senhor. Repartamos a nossa vida na 
compaixão e na solidariedade, para que o mundo veja, at-
ravés de nós, a grandeza do amor de Deus. E então o Senhor 
virá, surpreender-nos-á de novo fazendo-Se ainda alimento 
para a vida do mundo. E saciar-nos-á para sempre, até ao dia 
em que, no banquete do Céu, contemplaremos o seu rosto 
numa alegria sem fim.

Mensagem do Papa Francisco para o Lançamento da Década de 
Restauração de Ecossistemas promovida pela ONU

4 de junho de 2021
Excelências!
Amanhã celebramos o Dia 

Mundial do Meio Ambiente. Esta 
comemoração anual encoraja-nos 
a recordar que tudo está ligado. A 
genuína «preocupação pelo meio 
ambiente, [deve ser] unida ao amor 
sincero pelos seres humanos e a 
um compromisso constante com 
os problemas da sociedade» (Carta 
Encíclica Laudato si’ , 24 de maio de 2015, n. 91)

Entretanto a celebração de amanhã terá um significado 
especial, pois será realizada no ano em que se inicia a Déca-
da das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas. 
Esta década convida-nos a assumir compromissos de dez 
anos destinados a cuidar da nossa casa comum, «apoiando e 
aumentando os esforços para prevenir, interromper e reverter 
a degradação dos ecossistemas em todo o mundo e sensibili-
zando para a importância de uma restauração bem-sucedida 
dos ecossistemas» (Resolução 73/284 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas adotada a 1 de março de 2019: «Déca-
da das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas 
(2021-2030)», p.o. 1).

Na Bíblia, lemos: «Os céus proclamam a glória de 
Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um 
dia transmite ao outro a palavra; uma noite à outra noite dá a 
notícia. Não são ditos nem discursos, de que não se perceba 
a voz (Sl  18[19], 2-4).

Todos nós fazemos parte 
deste dom da criação. Somos parte 
da natureza, não estamos separados 
dela. É o que a Bíblia nos diz.

A atual situação ambiental 
exige que tomemos medidas ur-
gentes para nos tornarmos cada vez 
mais responsáveis pela criação e 
restituir à natureza o que danificá-
mos e explorámos durante demasi-
ado tempo. Caso contrário, arri-

scamos destruir os próprios alicerces de que dependemos. 
Arriscamos inundações, fome e graves consequências para 
nós próprios e para as gerações futuras. É o que muitos cien-
tistas nos dizem.

Devemos cuidar uns dos outros, e dos mais fracos en-
tre nós. Continuar por este caminho de exploração e destru-
ição — do ser humano e da natureza — é injusto e impru-
dente. Eis o que nos diria uma consciência responsável.

Temos a responsabilidade de deixar um lar comum 
habitável para os nossos filhos e para as gerações vindouras.

No entanto, quando olhamos à nossa volta, o que ve-
mos? Vemos crises que conduzem a crises. Vemos a destru-
ição da natureza, bem como uma pandemia global que está a 
causar a morte de milhões de pessoas. Vemos as consequên-
cias injustas de alguns aspetos dos nossos sistemas económi-
cos atuais e muitas crises climáticas catastróficas que estão 
a ter sérios efeitos nas sociedades humanas e até a extinção 
em massa de várias espécies.
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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)

Todavia, há esperança. «A liberdade humana é capaz 
de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço doutro 
tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, 
mais integral» (Carta Encíclica Laudato si’ , 24 de maio de 
2015, n. 112).

Assistimos a uma nova atenção e novo compromisso 
por parte de muitos Estados e atores não governamentais: 
autoridades locais, sector privado, sociedade civil, jovens... 
esforços no sentido de promover aquilo a que poderíamos 
chamar “ecologia integral”, que é um conceito complexo e 
multidimensional: exige uma visão a longo prazo; salienta a 
inseparabilidade da «preocupação pela natureza, a justiça para 
com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interi-
or»  (Ibidem , n. 10);  visa «recuperar os distintos níveis de 
equilíbrio ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário 
com os outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual 
com Deus» (Ibidem , n. 210). Torna cada um de nós consciente 
da própria responsabilidade como ser humano para consigo, 
para com o próximo, para com a criação e para com o Criador.

No entanto, somos advertidos de que nos resta pouco 
tempo — os cientistas dizem que os próximos dez anos, o 
período desta Década das Nações Unidas — para restaurar 
os ecossistemas, o que signifi cará a recuperação integral da 
nossa relação com a natureza.

As muitas “advertências” que estamos a viver, entre 
as quais podemos identifi car a Covid-19 e o aquecimento 
global, incitam-nos a agir com urgência. Espero que a cop 
26 sobre as alterações climáticas, a ser realizada em novem-
bro próximo em Glasgow, nos ajude a dar as respostas certas 
para restaurar os ecossistemas, tanto através de uma maior 
ação climática como acrescentando a sensibilidade e a con-
sciência.

Estamos também a ser impelidos a reconsiderar as 
nossas economias. Precisamos de «uma nova e profunda 
refl exão sobre o sentido da economia e dos seus fi ns , bem 
como de uma revisão profunda e clarividente do modelo de 
desenvolvimento, para se corrigirem as suas disfunções e 
desvios» (Bento xvi, Carta Encíclica Caritas in Veritate , 29 
de junho de 2009, n. 32). A degradação do ecossistema é um 
resultado claro da disfunção económica.

Restaurar a natureza que danifi cámos signifi ca, an-
tes de mais, restaurarmo-nos a nós próprios. Ao congrat-
ularmo-nos com esta Década das Nações Unidas para a 
Restauração de Ecossistemas, sejamos compassivos, criati-
vos e ousados. Que possamos ocupar o nosso devido lugar 
como “Geração da Restauração”.

Francisco

A oração pascal de Jesus para nós
Audiência Geral, 16 de junho de 2021 
 Parte da 38ª Catequese sobre a oração
Recordámos várias vezes nesta série de catequeses que 

a oração é uma das caraterísticas mais marcantes da vida de 
Jesus: Jesus rezava, e rezava muito. No decurso da sua missão, 
Jesus imergiu-se na oração, pois o diálogo com o Pai era o nú-
cleo incandescente de toda a sua existência.

Os Evangelhos testemunham que a oração de Jesus 
se tornou ainda mais intensa e densa na hora da sua paixão 
e morte. Estes acontecimentos culminantes da sua vida con-
stituem o âmago da pregação cristã: as últimas horas vividas 
por Jesus em Jerusalém são o coração do Evangelho não só 
porque os Evangelistas dedicam um espaço proporcionalmente 
maior para esta narração, mas também porque o acontecimento 
da sua morte e ressurreição – como um relâmpago – ilumina a 
inteira vicissitude de Jesus. ...

Portanto, nos dias da sua última Páscoa encontramos Je-
sus totalmente imerso na oração.

Ele reza de forma dramática no Jardim do Getsêmani – 
como ouvimos – assaltado por uma angústia mortal. No entanto, 

naquele exato momento Jesus dirige-se a Deus, chamando-lhe 
“Abba”, Pai (cf. Mc 14, 36). Esta palavra aramaica – que era a 
língua de Jesus – exprime intimidade, exprime confi ança. Pre-
cisamente quando sente as trevas que se adensam à sua volta, 
Jesus atravessa-as com aquela pequena palavra: Abba, Pai.

Jesus reza também na cruz, envolto no silêncio obscuro de 
Deus. Contudo, nos seus lábios, mais uma vez, afl ora a palavra 
“Pai”. É a oração mais audaz, pois na cruz Jesus é o intercessor 
absoluto:  reza pelos outros, reza por todos, até por aqueles que o 
condenam, sem que ninguém, exceto um pobre malfeitor, se de-
clare a seu favor. Todos estavam contra Ele ou eram indiferentes, 
apenas aquele malfeitor reconhece o poder. «Pai, perdoa-lhes, 
pois não sabem o que fazem» (Lc 23, 34). No meio do drama, 
na dor atroz da alma e do corpo, Jesus reza com as palavras dos 
salmos; com os pobres do mundo, especialmente os esquecidos 
por todos, ele pronuncia as trágicas palavras do salmo 22: «Meu 
Deus, meu Deus, por que me abandonaste?» (v. 2): Ele sentia o 
abandono e rezava. Na cruz realiza-se o dom do Pai, que oferece 
o amor, isto é, cumpre-se a nossa salvação. E também, uma vez, o 
chama “Meu Deus”, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”: 
ou seja, tudo, tudo é oração, nas três horas da Cruz.
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Solenidade de Pentecostes: Uma nova Comunidade
(A Voz da Diocese - 23/05/2021)

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

Passados os 50 dias depois da 
Páscoa, celebramos neste final de se-
mana a Solenidade de Pentecostes. 
Depois que Jesus subiu aos céus, 
enviou sobre os Apóstolos, reunidos 
com Maria no cenáculo, o Espírito 
Santo como Dom de Deus. Este Dom que é derramado sobre 
todos os que n’Ele creem para renovar a vida, transformá-la 
e para formar uma nova comunidade.

A primeira leitura recorda como os Apóstolos rece-
beram o Espírito Santo, manifestado em forma de línguas de 
fogo sobre eles que estavam juntos “reunidos no mesmo lu-
gar” (At 2,1) e como eles “começaram a falar em outras lín-
guas conforme o Espírito os inspirava” (At 2,4). São homens 
novos capazes de vencer as diferenças de raça e de línguas 
para formar uma nova comunidade baseada no amor. É o 
Espírito que gera unidade do novo povo de Deus.

Da mesma forma, São Paulo na Carta aos Coríntios 
apresenta que “há diversidade de dons, mas um mesmo é 
o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo 
é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus 
que realiza todas estas coisas em todos. A cada um é dada a 
manifestação do Espírito em vista do bem comum” ( 1Cor, 
12,4-7). Portanto, é o Espírito Santo que enriquece a vida de 
todos com os seus dons, criando unidade de todos aqueles 
que creem e vivem na comunidade cristã. Cada um com os 
seus dons colocados a serviço do bem comum.

No Evangelho, São João narra os primeiros passos 
da comunidade reunida e ainda com medo, mas que Jesus 

vem ao seu encontro e coloca-se no 
meio deles, saudando-os com a paz 
e os enviando como Ele fora envia-
do pelo Pai. Em seguida, sopra sobre 
eles e diz: “Recebei o Espírito Santo. 
A quem perdoardes os pecados, eles 
lhes serão perdoados; a quem não os 
perdoardes, eles lhe serão retidos” 
(Jo 20, 21-22). Com isso, Jesus in-
augura uma nova comunidade de 
discípulos enriquecida com os dons 
do Espírito Santo, permitindo-lhes a 

superação das diferenças, dos medos e dos limites que cada 
um possui, tornando-os capazes de anunciar ao mundo a ver-
dade do Evangelho e testemunhar seu amor incondicional.

A Solenidade de Pentecostes marca o fim do Tempo 
Pascal, tempo vivido na alegria da presença do Cristo Res-
suscitado para iniciar o tempo da Igreja que vive sua missão 
evangelizadora, sempre guiada pela presença e as luzes do 
Espírito Santo. Nós cristãos, como Igreja viva, povo de 
Deus, devemos agradecer a riqueza de dons derramada sobre 
nós no dia de nosso batismo e mais plenamente na crisma, 
comprometendo-nos e sentindo-nos enviados a anunciar ao 
mundo o Evangelho da vida e da salvação, conforme o envio 
de Jesus a seus discípulos e também a todos nós.

Agradeçamos e supliquemos os dons da Sabedoria 
e Inteligência, do Conselho e Fortaleza, da Ciência e Pie-
dade e do Temor de Deus, a fim de que esta festa de Pente-
costes seja para nós cristãos a marca de uma nova vida e um 
novo espírito nos relacionamentos em nossas comunidades 
paroquiais, baseado no amor e como Igreja Particular, no 
seu ano jubilar, a força motivadora para realizar sua missão 
evangelizadora. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

SANTÍSSIMA TRINDADE:
Comunidade de Comunhão e Amor 

(A Voz da Diocese - 30/05/2021)
Prezados irmãos e irmãs mais uma vez sintonizados na mensagem da Voz da Dio-

cese que celebra o seu jubileu de ouro: 50 anos a serviço da Fé e da Vida. 
A Solenidade da Santíssima Trindade nos convida a viver numa comunidade de co-

munhão e amor.
Celebrar a festa da Santíssima Trindade não é querer desvendar o mistério de um 

só Deus em três pessoas. É acreditar no Deus Uno e Trino e não se faz isso pensando em 
ordem numérica; não é uma questão matemática de um ou de três, mas uma questão de fé. 

Nós acreditamos em Deus verdadeiro que ao longo da história se manifestou a nós, um só Deus, mas que se revelou e revela 
sua face ao coração humano nas diversas circunstâncias da vida.
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EUCARISTIA: “Dai pão a quem tem fome”
(A Voz da Diocese - 06/06/2021)

Prezados irmãos e irmãs que 
acompanham Voz da Diocese, nos-
sa saudação de alegria no espírito de 
nosso jubileu diocesano: 50 anos a 
serviço da fé e da vida.

Iniciamos o mês de junho com 
uma grande solenidade em nossa Igreja, 
dia 03: “Corpus Christi”. Uma festa eu-
carística na qual recordamos a centrali-
dade da vida de nossas comunidades e 
de nossa fé ao longo da história. Por isso, em nossa diocese, 
promovemos o Jubileu Eucarístico para fortalecer a unidade na 
diversidade de nossas comunidades. A Eucaristia nos une em 
torno da mesma mesa, do mesmo pão e da mesma presença real 
de Jesus que nos alimenta com seu próprio corpo e sangue e nos 
sustenta na missão evangelizadora ao longo de nossa história. 

 A festa de Corpus Christi 
é uma das mais antigas na Igreja e 
foi instituída pelo Papa Urbano IV, 
em 1264 para ser celebrada na quin-
ta-feira depois da festa da Santíssima 
Trindade. Se a Trindade é uma co-
munidade de amor, a Eucaristia nos 
reúne em torno do mesmo pão que é 
fruto do imenso amor de Cristo que 
se doa a nós.

Já no início do segundo século, afirmou Santo Ignácio 
de Antioquia: “A Eucaristia é remédio de imortalidade e 
reúne todos ao redor do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo 
tempo o pão consagrado, é remédio de imortalidade, antído-
to para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sem-
pre”. E prossegue: “A Eucaristia é o alimento para a vida 

Também não poderíamos tentar explicar a Trindade 
dizendo que Deus se apresenta de um modo como Pai, de 
um modo como Filho ou de um modo como Espírito San-
to, porque estaríamos falando de um modalismo e cairíamos 
numa heresia – princípio contrário à fé. Também estaríamos 
negando a Unicidade de Deus e a sua indivisível unidade. 
Deus é um só.

Para tentarmos compreender a Deus Trindade, a liturg-
ia desta solenidade nos apresenta características que revelam 
a face de Deus na sua unidade, mas também no seu ser Trin-
dade de pessoas.

Moisés, ao falar com Deus, não contempla a sua 
face, mas sente a sua presença, assim Deus continua no seu 
mistério. Mas Deus é um Deus da misericórdia que recon-
hece a fraqueza de seu povo e o perdoa. Moisés transmite 
esta mensagem de perdão de Deus, dizendo ao povo: “Guar-
da suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para 
que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti” (1ª leitura). É um 
Deus que manifesta sua face misericordiosa e clemente, que 
se revela como amor e este amor é plenamente revelado em 
seu Filho Jesus Cristo.

Esse Deus misericordioso, clemente e amor, é também 
um Deus presença que revela quem Ele é quando Jesus nos 
diz: “Quem me vê, vê o Pai”. Portanto, nesta revelação do 
amor concreto que Jesus plenifica no mistério de sua paix-
ão e morte de cruz, contemplamos a grandeza desse Deus 
Amor. É um amor doação que gera comunhão pela presença 
do Espírito de Deus: um Deus que é misericórdia; um Deus 
que é amor; um Deus que é comunhão. Aqui entendemos 
a unidade da Trindade: Misericórdia não existe sem amor; 
amor não existe sem a misericórdia e o verdadeiro amor e 
misericórdia geram comunhão no Espírito Santo. Portanto, 
a unidade da Família Trinitária se dá na compreensão da mi-

sericórdia, do amor e da comunhão que se fundem numa ati-
tude nova. Assim podemos nos aproximar da compreensão 
do mistério da unidade de um só Deus em Três Pessoas. 

Em cada início de celebração saudamos a comunidade, 
dizendo: “A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do 
Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam sempre convos-
co!” Esta é uma expressão trinitária, ou seja, nos reunimos 
na graça, no amor e na comunhão, enraizados na comunhão 
trinitária. Uma comunidade nova – unida a exemplo da Trin-
dade Santa. Mais do que querer decifrar o mistério trinitário, 
é preciso contemplar a beleza da Trindade no meio de nós. 

Esta solenidade vem aprofundar nossa fé no Deus Uno 
e Trino e nosso compromisso de vivermos em comunidade 
de fé, que embora tenhamos a diversidade de dons, de caris-
mas e funções, bem como outras diferenças que ao nos deix-
armos guiar pelo Espírito de Deus, nos tornamos todos, fil-
hos de Deus, podendo viver na Unidade (Cf. 2ª leitura). Isto 
nos é motivado pelo convite de Jesus para estarmos vincula-
dos com a comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Desta forma somos chamados “a observar tudo o que Ele 
nos ensinou” e enviados a dar testemunho deste Deus amor, 
compaixão, misericórdia e presença. Confiantes na palavra 
de Jesus que não nos deixa sozinhos: “Eis que estarei con-
vosco todos os dias, até os confins do mundo” (Mt 28,20), 
pois Deus não é um Deus distante de nós e sim oferece seu 
projeto de vida plena a toda a humanidade. Nisso também 
nos convoca a formarmos, a exemplo da Trindade Santa, 
uma comunidade de comunhão e amor.

“Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos 
corações de todos os homens e mulheres” (Santo Arnaldo 
Janssen).

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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eterna, que nos prepara para a unidade com o Senhor. Ela 
ajuda-nos a viver na caridade, no amor a Deus, ao próximo 
como a si mesmo”.

Corpus Christi é uma festa que nos convida a mani-
festar nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia que 
se dá pela transubstanciação, ou seja, nas espécies do pão e 
do vinho está verdadeiramente presente Jesus Cristo em seu 
corpo, sangue, alma e divindade. A aparência de pão e de 
vinho continua a mesma, mas a sua substância passa a ser o 
Corpo e Sangue de Cristo.

Portanto, celebrar Corpus Christi é um convite a, pub-
licamente, renovarmos nossa fé na presença real de Jesus 
na Eucaristia. “A Eucaristia, presença salvífica de Jesus na 
comunidade dos fiéis é seu alimento espiritual, é o que de 
mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo 
da história” (Ecclesia de Eucharistia – São João Paulo II). 
“A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”, afirmava o 
jovem Beato Carlo Acutis. Um convite a compreendermos a 
sua importância em nossa vida.

No contexto da pandemia, muitas famílias passam por 
dificuldades. Assim, convidamos a todos a viver o sentido pro-
fundo da Eucaristia. Ela é comunhão, é partilha, é doação, que 
Cristo faz de si mesmo a nós. Da mesma forma nos pede a fazer 
a experiência da partilha do pão da solidariedade com os mais 
necessitados: “Daí pão a quem tem fome...” ou ainda: “Dai-
lhes vós mesmos de comer”. A partilha do pão material deve 
ser prolongamento da partilha eucarística: “Partilhavam o pão 
com alegria e não havia necessitados entre eles” (At 2, 42-47).

Caríssimos irmãos e irmãs. Façamos esta experiência 
como grande ação de graças pelo amor doação que Cristo 
revelou a nós na ultima ceia e plenificou no mistério de sua 
cruz e seja este gesto, o compromisso de nosso Jubileu Eu-
carístico. Sejamos sempre generosos, pois Deus é sempre 
generoso para conosco. 

“Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar!” 
Deus vos abençoe. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Semear o Reino com coração novo
(A Voz da Diocese - 13/06/2021)

Prezados irmãos e irmãs que nos 
acompanham na Voz da Diocese, nossa 
saudação em Cristo, no espirito de nosso 
jubileu diocesano: 50 anos a serviço da 
fé e da vida.

O mês de junho é marcado por 
muitas festas religiosas e celebrando 
o 11º Domingo do Tempo Comum, no 
qual meditamos sobre as maravilhas de 
Deus na construção de seu Reino através 
de pessoas simples e generosas, queremos acolher a mensagem 
da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada nesta sex-
ta-feira, dia 11.

Trazemos presente algumas palavras do Pe. Eliomar Ri-
beiro, SJ, (Diretor Nacional do Apostolado da Oração) na Revista 
Mensageiro, deste mês de junho/ 2021, que nos convida a refletir 
em torno da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Diz ele:

“Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus somos 
chamados a reavivar a chama da conversão do nosso coração, pois 
somente assim é que seremos agentes de fraternidade que olham o 
futuro positivamente, porque sabem que tudo está nas mãos de Deus. 
Ele mesmo cuida com carinho de todos nós! É preciso transformar 
nossas relações, o mundo que nos cerca e o nosso tempo. Não adi-
anta esperar que a mudança venha de fora e nem que caia do céu”.

Pe. Eliomar recorda atitudes que nos ajudam nesta mudança 
do coração: “É preciso tocar o coração das pessoas de modos di-
versos: um ombro amigo, uma palavra de alento, um sorriso partil-
hado, um abraço cordial, um texto que acrescenta algo à esperança 
pessoal. Em tempos de pandemia, podemos compreender que a 
vacina contra a ganância e a maldade só é possível com a mudança 
de coração”.

Reforça-nos ainda: “E não se 
pode esquecer que para cuidar de al-
guém é preciso aprender a cuidar de si 
mesmo. Cuidar do seu coração, da sua 
oração, do seu corpo, dos seus projetos, 
dos seus sentimentos, da sua casa, da sua 
família, da sua rua, da sua cidade, etc.”

Caríssimos irmãos e irmãs. A 
jaculatória, “Jesus manso e humilde de 
coração, fazei o nosso coração semel-

hante ao Vosso” rezada na devoção ao Sagrado Coração de Je-
sus nos coloca em sintonia profunda com sua vida, fazendo pulsar 
nosso coração junto ao Coração de Jesus. Também nos leva a viver 
nossa vida cristã embasados nos ensinamentos deixados por Ele. 

Sendo assim, unindo esta reflexão da solenidade com a 
liturgia deste final de semana, compreendemos que é urgente a 
configuração de nosso coração ao Coração de Jesus para que, 
como Ele, nos tornemos semeadores da boa semente, com coração 
novo, fazendo crescer e frutificar entre nós e em nossas comuni-
dades, abundantes frutos do Reino inaugurado por Ele.

Em espírito de profunda oração, com confiança, peçamos ao 
Senhor que nos dê um coração novo e também a força necessária em 
nossa missão a serviço de seu Reino: “Ó Deus, força daqueles que 
esperam em Vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada po-
demos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme vossa vontade e seguindo 
os vossos mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor! Amém”.

“Jesus manso e humilde de coração! Fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!”

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Homilia de Dom Adimir na solenidade de Corpus Christi
 (Catedral São  José, 03 de junho de 2021)

Nossa Saudação ao Vigário 
Geral Mons. Cleocir Bonetti, ao 
Pároco desta Catedral Pe. Alvise 
Follador. Ao saudá-los, o faze-
mos aos demais padres, diáconos, 
consagrados (as), seminaristas, 
irmãos e irmãs aqui presentes e 
todos que nos acompanham pelas 
redes sociais do Santuário N. Sra. 
de Fátima. Recordando o programa do nosso Jubileu Dioce-
sano, hoje destacamos o JUBILEU EUCARÍSTICO. Fonte 
de vida para a Igreja. A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja vive 
da Eucaristia. Ela é fonte e ápice de toda a ação da Igreja. 
(Cf. SC, 10).

Nesta festa eucarística recordamos a centralidade 
da vida de nossas comunidades e de nossa fé ao longo da 
história. Por isso, em nossa diocese, promovemos o Jubi-
leu Eucarístico para fortalecer a unidade na diversidade de 
nossas comunidades, de nossa Igreja Particular. A Eucaristia 
nos une em torno da mesma mesa, do mesmo pão e da mes-
ma presença real de Jesus que nos alimenta com seu próprio 
Corpo e Sangue e nos sustenta na missão evangelizadora.

A festa de Corpus Christi é uma das mais antigas na 
Igreja e foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264 para 
ser celebrada na quinta-feira depois da Festa da Santíssima 
Trindade. E se a Trindade é uma comunidade de amor, a 
Eucaristia nos reúne em torno do grande gesto de amor de 
Cristo que se doa a nós.

Caros irmãos e irmãs. Se percorrermos as páginas do 
Evangelho, vamos ver que muitas vezes Cristo nos fala do 
Pão da Vida: Ele afirma: “Eu sou o pão da vida. Se alguém 
comer deste pão viverá eternamente”; “O pão que eu darei é 
minha carne para a vida do mundo”. E outras mais.

Já na última ceia, como vimos no Evangelho de hoje, 
Ele chega ao ponto alto de suas expressões, quando reunidos 
com seus discípulos, institui a Eucaristia. “Tomai e comei, 
isto é o meu corpo”. “Tomai e bebei, isto é o meu sangue”. 
“Fazei isto em memória de mim”. Anuncia o que de fato re-
alizaria no alto da cruz – sua entrega para a vida do mundo.

Já no final do primeiro século e início do segundo, afir-
mou Santo Ignácio de Antioquia: “A Eucaristia é remédio de 
imortalidade e reúne todos ao redor do Senhor Jesus Cristo 
e ao mesmo tempo o pão consagrado, é remédio de imor-
talidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus 
Cristo para sempre”. E prossegue: “A Eucaristia é o alimen-
to para a vida eterna, que nos prepara para a unidade com o 
Senhor. Ela ajuda-nos a viver na caridade, no amor a Deus, 
ao próximo como a si mesmo”.

Corpus Christi é uma festa que nos convida a manifes-
tar nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia que se dá 

pela transubstanciação, onde, nas 
espécies do pão e do vinho está 
verdadeiramente presente Jesus 
Cristo em seu corpo, sangue, alma 
e divindade. A aparência de pão e 
de vinho continua a mesma, mas a 
sua substancia passa a ser o Corpo 
e Sangue de Cristo, ao repetirmos 
o mesmo gesto de Jesus na última 

ceia. Não é fazer memória, mas é torná-lo, de fato, presente 
na Eucaristia.

Portanto, celebrar Corpus Christi é um convite a, pub-
licamente, renovarmos nossa fé na presença real de Jesus 
na Eucaristia. “A Eucaristia, presença salvífica de Jesus na 
comunidade dos fiéis é seu alimento espiritual, é o que de 
mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo 
da história” (Ecclesia de Eucharistia – São João Paulo II). 
“A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”, afirmava o 
jovem Beato Carlo Acutis. Um convite a compreendermos 
a sua importância em nossa vida cristã que nos sustenta não 
para esta vida, mas para a vida eterna. É antecipar nossa par-
ticipação no banquete do céu.

A Eucaristia gera comunhão, pois nela repartimos 
o pão da vida com os irmãos. Assim, no contexto da pan-
demia, vemos se agravar as necessidades de muitos de nos-
sos irmãos que precisam de alimento para a vida do dia-a-
dia. Muitas famílias estão passando por dificuldades. Assim, 
convidamos a todos a viver o sentido profundo da Eucar-
istia. Ela é comunhão, é partilha, é doação, que Cristo fez 
de si mesmo a nós. Da mesma forma nos pede a fazer a ex-
periência da partilha do pão da solidariedade com os mais 
necessitados: “Daí pão a quem tem fome...” ou ainda: “Dai-
lhes vós mesmos de comer”. A partilha do pão material deve 
ser prolongamento da partilha eucarística:  Como nos diz 
a primeira leitura de hoje, recordando a vida das primeiras 
comunidades cristãs: “Partilhavam o pão com alegria e não 
havia necessitados entre eles” (At 2, 42-47).

 Caríssimos irmãos e irmãs. Façamos esta experiência 
como grande ação de graças pelo amor doação que Cristo 
revelou a nós na ultima ceia e plenificou no mistério de sua 
cruz e seja este gesto, o compromisso de nosso Jubileu Eu-
carístico. Que no gesto generoso para com nossos irmãos e 
irmãs necessitados, expressemos nossa gratidão a Deus por 
ser sempre generoso conosco. Que a Eucaristia que celebra-
mos sempre gere em nós uma comunhão de vida com Cristo 
e com os irmãos e irmãs.  

“Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar!”
Para sempre seja louvado! Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Orientações atualizadas da Diocese de Erexim para a 
prevenção ao “Coronavírus – Covid 19” 

Correspondência da 
Associação de Municípios do 
Alto Uruguai - AMAU e do 
Comitê Regional de Atenção 
ao Coronavírus/AMAU aler-
ta para o aumento do cenário 
pandêmico e sobrecarga no 
sistema de saúde em nos-
sa região com altas taxas de 
ocupação dos leitos clínicos 
no momento presente. Ob-
serva que a celebração do 
Batismo, da Crisma e de Pri-

meira Eucaristia ocasiona deslocamento de pessoas de di-
versas localidades e comemoração familiar, o que favorece 
a propagação do vírus.

Em vista disso, até nova orientação, fica suspensa a 
celebração de Batismo, Crisma e Primeira Eucaristia em to-
das as comunidades de nossa Diocese. 

Continua também proibido o funcionamento das can-
chas de bocha, bares ou bodegas dos salões comunitários. 

Nas celebrações litúrgicas, o número de participantes 
não ultrapasse o estabelecido pela autoridade estadual e/ou 
municipal, atualmente de 25% da capacidade do local, com 
o devido distanciamento e o uso de álcool gel. 

À medida que a vacina de prevenção ao vírus for dis-
ponibilizada, haja o empenho de todos em se imunizar. 

No compromisso pela vida e a saúde, sejam obser-
vados estes e outros cuidados de prevenção à Covid-19. 

Seguindo o pedido do Papa de oração do terço neste 
mês pelo fim da pandemia e o retorno à normalidade, con-
tinuemos em oração constante a Deus para que nos preserve 
deste mal que já causou tantas mortes e sequelas em muitos 
que foram contaminados.

Erechim, 28 de maio de 2021.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erechim

Pe. Antonio Valentini Neto
Chanceler da Cúria Diocesana

Carta do Conselho Permanente da CNBB ao Congresso Brasileiro 
sobre retrocessos na pauta agrária e socioambiental

“Quando algumas 
empresas sedentas de lu-
cro fácil se apropriam dos 
terrenos, chegando a pri-
vatizar até a água potável, 
ou quando as autoridades 
deixam o caminho livre 
a madeireiros, a projetos 
minerários ou petrolíferos 
e outras atividades que 
devastam a floresta e 
contaminam o ambiente, 
transformam-se indevida-
mente as relações econômicas e tornam-se um instrumento 
que mata.”  (Papa Francisco – Querida Amazônia, 14)

Nós, do Conselho Permanente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB, diante das discussões referentes 
aos projetos legislativos que tratam dos direitos constituciona-
is dos povos da terra, das águas e das florestas no Congresso 
Nacional, nos dirigimos aos senhores presidentes do Senado e 
da Câmara Federal, e aos demais membros dessas Casas, com 
a intenção de apresentar a nossa reflexão e solicitação.

Como a viúva, da parábola contada por Jesus (cf. Lc 
18,1-8), pobre, mas firme na determinação por garantir seus 

direitos, que convenceu 
o juiz da cidade por meio 
de sua insistência, também 
nós, voltamos a reiterar o 
clamor pelos direitos das 
comunidades e da nature-
za, certos de que este pleito 
por justiça será escutado.

Os bispos da 
Amazônia já haviam ex-
ternado a preocupação 
por meio da carta ao Ex-
celentíssimo senhor presi-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco, no início do mês pas-
sado, sobre o conteúdo do PL nº 510/2021. O caráter de 
urgência atribuído aos Projetos de Leis que tocam a pauta 
ambiental e agrária intensifica nossa preocupação. Em ver-
dade, todos esses PLs são oriundos da mesma fonte: a MP nº 
910/2019, a qual já havia sido denunciada como nociva aos 
povos, pelos bispos da Amazônia, há exatamente um ano, 
em nota pública.

Nossa preocupação é com os riscos destes Projetos 
para as populações campesinas e tradicionais no atual con-
texto de perpetuação da Pandemia da Covid-19, bem como o 

 outra nota de Dom Adimir na página 32
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tempo necessário para que um Projeto 
de Lei de tamanha consequência para 
o País sem uma ampla discussão com 
todos os setores da sociedade brasile-
ira. Trata-se, em suma, de patrimônio 
público, de territórios de vida que 
poderão ser concedidos à iniciativa 
privada por meio dos respectivos Pro-
jetos de Leis. Defendemos que seus 
termos sejam de conhecimento e debate com o conjunto da 
sociedade brasileira como um todo, já que sua matéria en-
volve os direitos constitucionais das populações da terra, das 
águas e das floretas.

Se a MP nº 910/2019 havia sido obstada exatamente 
por se tratar de medida provisória, sem o necessário tempo 
para discussão com a sociedade brasileira, o PL nº2633/2020, 
em sendo conferido caráter de urgência na tramitação na 
Câmara dos Deputados, sujeita-se à mesma crítica que ob-
stou a referida Medida Provisória, da qual é originário. Ain-
da mais porque a ele foi apensado o PL 1730/2021, que se 
trata de uma cópia do PL 510/2021 do Senado, consider-
ado um dos mais preocupantes projetos de flexibilização da 
regularização fundiária no Brasil, conforme externamos em 
nossa carta aos senadores.

Como dito na mencionada carta dos bispos da 
Amazônia:

“A regularização fundiária no Brasil é extremamente 
relevante e requer a atenção da sociedade. Mas, numa situ-
ação de emergência como a que enfrentamos com a pan-
demia, não há urgência ou lacuna legal que justifique o 
retorno de um PLs sobre tema tão complexos, pois a leg-
islação vigente (Lei 11.952/2009) já atende aos pequenos e 
médios produtores. Segundo a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
(CONTAG) são quase 200 mil posseiros que podem rece-
ber seu título de propriedade. O que falta, no entanto, é for-
talecer a estrutura dos órgãos responsáveis para fazer valer 
a lei fundiária brasileira e as políticas públicas de incentivo 
à produção familiar. E para os que ocupam e produzem em 
terras públicas há décadas, a legislação atual já é suficiente.”

Assim, Considerando que o caráter de urgência à tra-
mitação do PL 2633/2020 e PL 1730/2021 retira a possibili-
dade de sua necessária ampla discussão com todos os setores 
da sociedade brasileira;

Considerando a necessidade de dar voz aos povos da 
terra e das florestas, sobretudo aos agricultores familiares e 
comunidades tradicionais que seriam afetados diretamente 
com os termos do Projeto de Lei 510/2021, no Senado Feder-
al, e os Projetos de Leis 2633/2020 e 1730/2021, na Câmara 
dos deputados, que objetivam instaurar novas regras para pro-
cessos de regularização fundiária favorecendo a grilagem de 
terras no Brasil, como também o Projeto de Lei 490/2007, na 
Câmara dos Deputados, que visa restringir das demarcações 
de terras indígenas com base na tese do marco temporal;

Considerando que a pandemia 
prejudica o debate das populações vul-
neráveis mais afetadas sujeitos de dire-
itos dos projetos de Leis em tramitação;

Considerando que a grilagem de 
terras públicas é responsável por 1/3 
(um terço) do desmatamento no Brasil, 
além de ser promotora de violência no 
campo brasileiro;

Considerando que os Projetos de Leis atinentes à reg-
ularização fundiária flexibilizam procedimentos para a tit-
ulação de terras por meio da autodeclaração e dispensam a 
exigência de vistoria para a regularização dessas áreas;

Considerando que o crescimento do desmatamento 
ilegal na Amazônia precisa ser combatido de forma urgente 
e que o PL 2159/2021 no Senado Federal e o PL 2633/2020 
na Câmara Federal podem ter como consequência o estímu-
lo ao desmatamento;

Considerando que os Projetos de Leis em pauta possi-
bilitam a titulação de terras com pendências ambientais e alvo 
de conflitos fundiários, o que favorece pessoas com maiores 
recursos financeiros em detrimento dos mais vulneráveis;

Considerando que o Projeto de Lei 510/2021 e o Pro-
jeto de Lei 2159/2021, no Senado Federal, e os Projetos de 
Leis 2633/2020 e 1730/2021 e o Projeto de Lei 490/2007, na 
Câmara dos Deputados, tratam de patrimônio público que 
será entregue à iniciativa privada, com tamanho ataque aos 
biomas e aos seus respectivos povos, verdadeiros guardiões 
da natureza, sem audiências públicas;

Nós, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
conscientes de nossa missão de pastores comprometidos 
com a vida de todos os seres da Criação, respeitosamente, 
reivindicamos encarecidamente que se proceda a retirada 
do regime de urgência da tramitação dos Projetos de Leis 
2633/2020 e 1730/2021, na Câmara dos deputados, como 
também dos demais Projetos de Leis em tramitação supracit-
ados (PL 510/2020 e PL 2159/2021 no Senado e PL 490/2020 
na Câmara), e se favoreça um debate amplo a respeito da 
regularização fundiária e do licenciamento ambiental, e da 
preservação da vida das populações indígenas nos seus ter-
ritórios, considerando, sobretudo, os pleitos apresentados na 
Carta dos Bispos da Amazônia, de maio deste ano.

Pedimos ao Deus da vida, que sempre nos acompanha 
e nos socorre, esteja conosco em mais esse momento de luta e 
na defesa intransigente da justiça e da vida dos nossos povos.

Brasília-DF, 17 de junho de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Hori-

zonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler, OFM - Arcebispo de Porto Alegre – RS, 

1º Vice-Presidente
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima – RR,               

2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado - Bispo Auxiliar de São Sebastião do 

Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB
Fonte: CNBB
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Carta da Conferência dos Religiosos do Brasil ao Papa Francisco
Of. 033/2021 
Brasília, 14 de junho de 

2021
Querido Papa Francisco 

Nós, Vida Religiosa Consagra-
da do Brasil, neste momento 
tão complexo da história, faze-
mos eco às palavras de São 
Paulo: Renunciamos aos pro-
cedimentos secretos e vergon-
hosos; não usamos de engano 

nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a 
clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciên-
cia de todos, diante de Deus. De todos os lados somos pres-
sionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não 
desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; 
abatidos, mas não destruídos.Trazemos sempre em nosso 
corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também 
seja revelada em nosso corpo (2 Cor 4,2.8-10).

Santo padre, 
A Vida Religiosa Consagrada acompanha com o ol-

har fixo na história e no seu pontificado esses tempos tão 
preocupantes para a vida da Igreja e do mundo. Sua presença 
sempre próxima do Povo de Deus, com gestos e palavras, 
ajudando-nos a “contemplar as estrelas”, como o senhor 
mesmo pediu às lideranças religiosas no Iraque, para saber 
escutar a voz de Deus e seguir seus caminhos. 

Na busca sincera de internalizar e traduzir em atos 
concretos a nossa adesão ao seu Magistério, organizamos no 
mês de maio um Seminário Nacional, envolvendo as cinco 
regiões do Brasil, para refletir sobre a Encíclica Fratelli Tutti 
e a Exortação pós-sinodal Querida Amazônia. Foram cinco 
momentos de intensa reflexão com assessoria qualificada de 
religiosos, religiosas e cristãs leigas, que nos ajudaram na 
aproximação e compreensão dos elementos que ambos doc-
umentos provocam para a VRC. 

A participação extrapolou nossas expectativas provan-
do assim que a VRC está sedenta e aberta à escuta de suas 
palavras neste tempo de provações da pandemia. 

Como o senhor deve saber, o Brasil ainda vive o pico 
da pandemia, as vacinas chegam lentamente, o governo man-
tém uma atitude negacionista e estamos aproximando-nos da 
triste marca de 500 mil mortos vítimas da COVID-19 e mais 
de 16 milhões de infectados e recuperados, graças ao bom 
Deus! Muitos religiosos, religiosas, padres, bispos, semi-
naristas e familiares nossos foram sepultados sem direito a 
velório. O sentido de luto e perda grita aos céus por justiça. 

No entanto, continuamos firmes na fé, mesmo que 
“pressionados de todos os lados”.A CRB Nacional continua 
atuante. Organizamos um retiro anual, intercongregacional 
online, com a participação de 500 religiosas (os) com o tema 
“De Francisco de Assis a Francisco de Roma”. Foi um mo-
mento de intensa espiritualidade. 

Estamos preparando a Escuta Eclesial para a Assem-
bleia Latino-americana e Caribenha, iniciando com um 
momento único para a toda a VRC fazendo memória da 
Conferência de Aparecida e, na sequência, cinco encontros 
online com todas as categorias de pessoas consagradas para 
promover o mais possível a participação neste momento 
de escuta: 1. Gerais, Provinciais e Conselhos; 2. Coorde-
nadores/as de Comunidade e Formadores/as; 3. Formação 
Permanente; 4. Novas Gerações (Junioristas e Religiosos/as 
até 10 anos de Profissão Perpétua); 5. Formandos/as (Postu-
lantes e Noviços/as). 

Caríssimo e amado Papa Francisco, costumamos dizer 
aqui no Brasil “estamos juntos”! Estamos em comunhão com 
o seu profético magistério! A sua sincera busca da verdade 
e superação dos escândalos eclesiais e sua firme e reconcili-
adora palavra ajuda-nos a manter viva nossa esperança. Im-
ploramos ao Espírito Santo de Deus que lhe conceda saúde, 
coragem e ardente profecia! 

Unidos na oração e na certeza de que o “caminho se 
faz caminhando”. 

Um grande e caloroso abraço da VRC do Brasil. 
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad Presidente

Pela Diretoria da CRB Nacional e toda a Vida Consagrada
Fonte: CRB

Mensagem ao Povo de Deus da 38ª Assembleia Ordinária 
do Conselho Episcopal da América Latina e do caribe

 “Eis que estou a fazer algo novo, não o reconheces?" Isaías, 43.19
P. /No. 0127 de 2021 Bogotá, D.C., 1º de junho de 2021
Caros irmãos e irmãs:
Reunidos de forma semipresencial na 38ª Assembleia 

Geral do Conselho Episcopal da América Latina e Caribe 
(CELAM), tendo como sede a Arquidiocese de Trujillo, 
Peru, a Presidência, os Presidentes e Delegados das várias 

Conferências Episcopais da Região, bem como os Bispos 
assessores, diretores dos Centros, membros da CLAR, da 
Caritas América Latina e representantes de agências coop-
erantes e convidados especiais, saudamos com afeto a todo 
o "Santo povo fiel de Deus", como o nosso Papa Francisco 
nos ensinou a chamá-los, e aos homens e mulheres de boa 
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vontade: "Que a graça de Jesus 
Cristo Senhor, o amor de Deus 
e a comunhão do Espírito San-
to esteja com todos vós" (2 Cor 
13,13).

Partilhamos a angústia, 
tristeza e incerteza de cada 
um de vós e perante a gravi-
dade das situações que surgem 
nos nossos países devido às 
várias crises, agora agravadas 
pelo flagelo da pandemia da 
Covid-19, que há mais de um 
ano ceifou milhares de vidas e aprofundou o sofrimento do 
povo, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. Nesta 
situação que partilhamos como pastores do Povo Santo de 
Deus, queremos expressarvos a nossa palavra de esperança 
e compromisso sabendo que o nosso Deus é o Deus da vida 
e veio para que todos possamos ter vida e tê-la em abundân-
cia. (cf. Jo 10,10).

A experiência que a pandemia nos deixa é que so-
mos um povo solidário, aberto às necessidades dos outros e 
sentindo a dor daqueles que sofrem. Os organismos da Igre-
ja, os sacerdotes e a vida consagrada, os leigos organizados, 
assim como as organizações cooperantes, formam uma co-
munidade em caridade e em abertura à esperança que gera 
um novo amanhecer para muitos irmãos e irmãs, com base 
na opção preferencial pelos pobres.

A nossa proximidade e oração aos samaritanos de 
hoje que cuidaram dos seus irmãos e irmãs neste tempo de 
provação da pandemia, são tantos sacerdotes, religiosos e 
leigos que se dedicam a proclamar e servir com grande fi-
delidade, muitas vezes arriscando as suas vidas e certamente 
à custa do seu conforto. O seu testemunho recordanos que 
a Igreja precisa sempre de missionários apaixonados, con-
sumidos pelo entusiasmo e pela esperança de comunicar a 
verdadeira vida (Cfr. Gaudete et Exsultate n. 138).

Desafiados por esta realidade que vivemos como lati-
no-americanos e caribenhos, durante quatro dias de oração, 
diálogo e reflexão reunimo-nos como CELAM com a in-
tenção de lançar as bases para um processo de renovação 
e reestruturação deste grande Centro Pastoral Continental, 
para o tornar mais de acordo com as situações atuais na nos-
sa região sob a inspiração que o Evangelho nos oferece e 
tendo em conta a necessidade de colocar "vinho novo em 
odres novos" (cfr. Mt 2,22).

Conscientes de que a realidade mudou em todas as 
áreas, afetando tanto as pessoas como todo o povo de Deus, 
o CELAM como organismo episcopal ao serviço de todas 
as Conferências Episcopais, é obrigado a procurar novos 
caminhos e estratégias para promover com maior audácia 
a opção missionária, bem como um ministério pastoral que 
torne presente na realidade atual, o Reino de Deus, a partir 
de uma Igreja sinodal em saída e na procura do desenvolvi-

mento humano e a ecologia in-
tegral.

Como ensina o Concílio 
Vaticano II e o Papa Francisco 
afirma constantemente, a Igre-
ja é o Povo de Deus, um povo 
peregrino chamado a evangeli-
zar e a ser evangelizado a fim 
de "tornar presente no mundo 
o Reino de Deus" (EG 176). 
Nesta mudança de época, "jun-
tamente com todos os fiéis e em 
virtude do batismo, somos an-

tes de mais discípulos e membros do Povo de Deus" (DAp 
186).

Como cristãos e membros ativos da Igreja, não po-
demos ficar à espera que outros atuem e assumam a respons-
abilidade pelas mudanças necessárias para que os valores do 
Evangelho estejam presentes na realidade sócio-económi-
co-político-cultural da nossa região; precisamos de es-
tar todos envolvidos no ser e no trabalho da Igreja, com a 
necessária diversidade e pluralidade, mas sempre na con-
vergência da comunhão, unidade e colegialidade, com a 
força da sinodalidade onde todos temos o direito de partic-
ipar caminhando juntos. Com o Papa Francisco devemos 
tomar consciência de que não somos salvos sozinhos, que 
devemos construir uma cultura do encontro, onde todos nós 
temos uma missão, mas também dar prioridade a que cada 
um é uma missão.

Estamos conscientes de que não só vivemos num tem-
po de grandes desafios, mas também nos são apresentadas 
novas oportunidades e imensas possibilidades de testemun-
har o amor de Deus se nos deixarmos guiar pelo Espírito do 
Senhor que habita no nosso presente e nos exorta a procurar 
e discernir novas formas de evangelização e serviço, com o 
ardor de discípulos autênticos em saída missionária.

Como povo peregrino devemos estar certos de que Je-
sus Ressuscitado está presente neste tempo, o nosso tempo, 
e caminha de mãos dadas com o povo no meio de aprendiza-
gens, incertezas e medos, onde através do seu Espírito se 
gera um discernimento sobre as novas perspectivas e trans-
formações da realidade para focalizar as respostas pastorais 
necessárias que nos conduzem ao encontro com o Senhor, 
num processo de discipulado, de modo a comunicarmos com 
alegria a sua presença no meio das nossas comunidades, 
apesar dos sinais de sofrimento.

Partilhamos várias convicções de fé como povo de 
Deus: a opção missionária, porque a missão da Igreja e de 
cada um dos seus membros é evangelizar; uma Igreja sinodal 
em saída, onde todos assumimos a responsabilidade de par-
ticipar e caminhar juntos; da conversão pessoal e pastoral, 
com firme confiança no Senhor que nos dá oportunidades 
de o encontrar; em colegialidade, para reforçar a comunhão 
e trabalhar em conjunto; com uma voz profética, para man-
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ter um discernimento vivo no futuro dos nossos povos; inte-
grando e articulando, através das grandes experiências que 
se encontram em instâncias eclesiais de serviço ao Povo na 
América Latina e no Caribe, e ratificando a opção preferen-
cial pelos pobres.

Como povo de Deus temos a grande oportunidade de 
participar na dinâmica da escuta e, desta forma, partilhar 
os clamores, as preocupações, mas também as alegrias. Por 
esta razão, a preparação da "Primeira Assembleia Eclesial 
da América Latina e do Caribe" enche-nos de esperança. 
Este evento em chave sinodal e participativa quer ser uma 
expressão da busca da fidelidade ao Espírito, que nos torna 
construtores de encontro fraterno e solidário e nos impele a 
procurar e desenhar juntos novos caminhos para o anúncio 
do Evangelho com o protagonismo e participação de todos, 
sem distinções e com a liberdade dos filhos e filhas de Deus. 
A situação atual, lida da fé e à luz do Espírito Santo, da Pa-
lavra de Deus, do magistério do magistério do Papa Fran-
cisco e da escuta do povo, exige que vivamos uma dinâmica 
de ampla consulta e participação, caminhando numa atitude 

sincera de comunhão, colegialidade, eclesialidade e sinodal-
idade; com ouvidos e corações abertos para escutar "o que o 
Espírito Santo diz às Igrejas" (cf. Ap 2,11).

No contexto do Pentecostes, festa do nascimento da 
Igreja, olhamos para Maria, mulher do Espírito, Nossa Sen-
hora de Guadalupe, e a ela confiamos os sonhos, o trabalho e 
o impulso missionário de cada uma das nossas comunidades 
em peregrinação com fé e esperança na América Latina e no 
Caribe. 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. - Arcebispo de 
Trujillo, Peru, Presidente

Card. Odilo Pedro Scherer - Arcebispo de São Paulo, Bra-
sil, Primeiro Vice-presidente

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano - Arcebispo de 
Manágua, Nicarágua, Segundo Vice-presidente Presidente Con-

selho de Assuntos Econômicos
Mons. Rogelio Cabrera López, Arcebispo de Monterrey

Mons. Jorge Eduardo Lozano, Arcebispo de San Juan de 
Cuyo, Argentina, Secretário.

Carta Aberta da Pastoral Carcerária                                                               
Assistência Religiosa nos Presídios

A Pastoral Carcerária 
Nacional, em conjunto com as 
demais entidades abaixo assi-
nadas, vem através desta car-
ta aberta manifestar repúdio à 
proposta formulada pelo De-
partamento Penitenciário Na-
cional no Ofício nº 1055/2021/DIRPP/DEPEN/MJ. 

O DEPEN quer substituir, para sempre, a assistência 
religiosa presencial, por meio da “implantação de sistemas 
fechados de áudio na forma de rádios ecumênicas”. 

Não se trata de uma medida para ampliar e fomentar 
a assistência religiosa pelo país, como pode parecer em um 
primeiro momento; no ofício enviado pelo Depen, o órgão 
explicita que “com um sistema de áudio remoto, inexistiria 
a necessidade da entrada dos líderes religiosos nas área in-
ternas dos estabelecimentos, como ocorre hoje”. Da mesma 
forma, não é uma proposta que seria adotada exclusivamente 
durante a pandemia. Trata-se de uma medida duradoura, que 
destruirá a assistência religiosa nos presídios, substituindo a 
presença física de representantes religiosos pela voz unilat-
eral da rádio.

A troca da assistência religiosa presencial pelo dito 
sistema ataca a existência e a missão de qualquer religião 
no interior dos presídios. A presença física de representantes 
religiosos/as é fundamental para a efetivação dos dogmas 
estabelecidos em seus livros e rituais sagrados. Não há afe-
to, não há escuta, não há vida na proposta do DEPEN. A 
assistência religiosa não é um discurso vazio e sem emoção. 

Trata-se de uma relação partic-
ipativa e coletiva, que exige a 
presença multilateral e a escu-
ta mútua. Não se pode viven-
ciar a religião no cárcere sem 
a presença física, sem o con-
tato próximo e afetivo e sem o 

diálogo horizontal. Não se pode expressar qualquer religio-
sidade sem presença, sem corpo e sem alma. 

Não bastasse a agressão mencionada, a proposta de vir-
tualização da assistência religiosa também ataca os direitos 
fundamentais da pessoa presa e fere o ordenamento jurídico. 
O distanciamento e a destruição da presença religiosa cau-
sada pela transmissão de áudio via circuito de rádio atacam 
diretamente as Regras Mínimas das Nações Unidas para o 
Tratamento de Reclusos, ao violar a Regra 65. A proposta 
também agride o inciso VII do art. 5º da Constituição Feder-
al, o art. 24 da Lei nº 7.210/84 e os art. 3º e 4º da Resolução 
nº 08/2011 do CNPCP.

Não se está, portanto, diante de uma simples regalia. 
Trata-se de um direito fundamental da pessoa presa, que será 
destruído caso a proposta do DEPEN seja concretizada. 

Por fim, cumpre ressaltar que a presença de qualquer 
religião no cárcere é imprescindível para prevenção e combate 
às violações de direitos que ocorrem nos presídios brasileiros. 
É durante a visita presencial e reservada que a pessoa presa se 
sente segura a relatar sua vivência no cárcere, espaço este que 
é reconhecido como estruturalmente violador de direitos. Este 
é, inclusive, um dos pontos defendidos pela Agenda Nacional 
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pelo Desencarceramento (7. Ainda no âmbito da LEP: aber-
tura do cárcere e criação de mecanismos de controle popular. 
Disponível em: https://desencarceramento.org.br/).

Desse modo, considerando que a proposta do DEP-
EN é inconstitucional e ilegal; e considerando que a propos-
ta agride frontalmente a existência de religiões no cárcere, 
declaramos nosso repúdio a qualquer proposta de virtual-
ização da assistência religiosa no cárcere e nos manifestamos 
pela negação, pela extinção e pelo arquivamento de toda e 

qualquer proposta que vise aniquilar e destruir a assistência 
religiosa presencial nos presídios brasileiros. 

Para assinar -  acessar o site da CRB
Nome da entidade/organização que assina *
Nome da/o representante da entidade/organização que assina *
E-mail ou telefone da entidade/organização ou da/o represen-

tante para contato *
 Fonte: CRB

Meio milhão de vidas perdidas: Entidades do Pacto Pela Vida                
e Pelo Brasil se manifestam diante das mortes pela Covid

Em sete de abril de 2020, Dia Mundial 
da Saúde, as seis entidades signatárias des-
ta carta manifestaram-se diante da expansão 
da Covid-19, lançando o Pacto Pela Vida e 
Pelo Brasil, endossado por organizações e 
pessoas de todo o país. Sinais indicavam se 
tratar de um vírus de alta transmissão, com 
impactos graves sobre o organismo humano, 
pedindo medidas firmes, guiadas pela ciência, para conter o seu 
alastramento. Previa-se que a crise sanitária atingiria de forma 
desigual a população brasileira, afetando particularmente os mais 
vulneráveis.

O Brasil contava, então, com 688 óbitos pelo Coronavírus. 
Hoje, passado pouco mais de um ano, são 500 mil óbitos, meio mil-
hão de vidas perdidas. O equivalente a duas vezes e meia o número 
de mortos pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945.

Uma palavra de esperança sempre será necessária para 
confortar as milhares de famílias afetadas pela perda de entes 
queridos. A todas, nosso sentimento e nossa solidariedade. Con-
tudo, continua causando estranheza, e também indignação, as 
manifestações contrárias às medidas recomendadas por organis-
mos sanitários, no cuidado e na promoção da vida humana.

É incompreensível, especialmente por parte do Presidente 
da República, no exercício de suas atribuições constitucionais, a 
promoção de aglomerações com objetivos ideológico-políticos, 
estimulando comportamentos sociais com risco epidemiológico. 
Tais atitudes são um atentado contra a vida e contra os valores 
democráticos.

Manifestações de autoridades promovendo o uso de medi-
cação sem eficácia no combate ao vírus, o descrédito propagado 
em torno da ciência, a omissão em relação às vacinas, a multipli-
cação de fake news, a desorientação sanitária e a falta de coorde-
nação nacional no enfrentamento da pandemia cooperaram para 
que o número de doentes e mortos alcançasse níveis exorbitantes.

Pertinente e indispensável é a CPI instalada no Senado 
Federal, que se debruça sobre um mar de informações, con-
vergindo para uma certeza: negacionismo mata. Desejamos que a 
CPI, ao concluir seus trabalhos, elucide a verdade dos fatos para 
os brasileiros, podendo abrir um novo capítulo em nossa história 
democrática.

Importante ressaltar que a falsa 
oposição entre salvar vidas e salvar a econo-
mia, que ainda alimenta o discurso oficial, 
revela a estratégia de quem não faz nem uma 
coisa nem outra. A população sofre com a 
falta de vacinas, cuja compra foi sistemati-
camente negligenciada por órgãos oficiais, 
assim como sofre pela falta de trabalho e de 

perspectivas. A concentração de renda, uma das maiores do mun-
do, segue seu curso, enquanto a fome se instala em milhões de 
lares. E o necessário auxílio emergencial, que deveria continuar a 
ser de R$ 600, serve como paliativo, jamais como solução.

O Estado democrático de direito, com amplo respeito às 
instituições, promove o convívio social pacífico, estimulando 
o entendimento e a disposição para a construção de uma nação 
mais justa e fraterna. Porém, não é nessa direção que caminham 
alguns setores da sociedade e parcela dos governantes. O vazio 
de políticas públicas, ao lado das políticas da desconstrução, não 
só no âmbito da saúde, mas em educação, cultura, meio ambiente, 
moradia, emprego, geração de renda, apoio à ciência e inovação, 
revela a sociedade que se sente confusa, abandonada e adoecida.

Expressamos aqui a nossa solidariedade, com uma palavra 
de conforto. Se, por um lado, a morte de tantos requer o silêncio 
respeitoso e as preces dos que têm fé, de outro lado, conclama-
mos mais uma vez a união nacional em defesa da vida e da de-
mocracia no Brasil. Dias melhores virão. Seja esta a bandeira de 
um novo tempo. Vidas perdidas não serão esquecidas.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB

Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB

José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Dire-
itos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciên-
cias – ABC

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

Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC

Fonte: CNBB
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Jubileu de ouro da Diocese de Erexim – 2 
Como se disse na edição anterior de 

Comunicação Diocesana, por ocasião da 
instalação da Diocese de Erexim e início 
do ministério episcopal de seu primeiro 
Bispo, Dom João Aloysio Hoffmann, a 
subcomissão de divulgação elaborou um 
subsídio com a mensagem do Bispo, dados 
estatísticos e reflexões sobre Diocese.

Nesta edição do Jornal e nas cele-
brações mensais da Palavra de Deus de 
agosto, retomamos a segunda parte do 
referido subsídio.

5 - ASPECTOS DIVERSOS
5.1 – A topografia
A maior parte da região abrangida pela diocese 

apresenta-se com terrenos acidentados, dificultando a me-
canização do trabalho agrícola.

Há uma boa extensão de terrenos planos, de campo, na 
parte sul e oeste do território.

A região é bem irrigada por rios, destacando-se ao 
norte o Rio Uruguai, que lhe serve de limite, a oeste o Rio 
Passo Fundo e ainda o rio Erexim.

5.2 – Economia
A base econômica da região é a agricultura. Precisa-

mente suas terras férteis é que atraíram para cá os colonos.
Erexim já foi denominada a Capital do trigo. Este 

continua sendo um dos seus principais produtos, seguido do 
milho, soja e feijão. E também a criação de suínos.

A indústria, localizada em poucas sedes de municípios, 
é mais de transformação de produtos agrícolas (destacam-se 
quatro grandes frigoríficos).

O comércio se mostra ativo e eficiente.
A vitalidade econômica da região pode ser auferida 

pelas grandes somas de recursos econômicos que aqui são 
captados por entidades financeiras que aqui vem operar.

Os problemas econômicos se fazem sentir pelas pou-
cas perspectivas locais de industrialização, e pela saturação 
do regime de exploração agrícola até agora adotado, que 
precisa se modernizar, enfrentando as adversidades das 
condições topográficas.

5.3 – Composição étnica
A população da Diocese é de proveniência étnica mui-

to diversa. As porcentagens mais elevadas são de italianos, 
alemães e poloneses. E desde o início da colonização tam-
bém um apreciável contingente de israelitas marcou sua pre-
sença na região, além de portugueses, russos e árabes.

A própria cidade de Erexim é exemplo desta convivên-
cia de origens diferentes. Talvez seja por isto que a caracteri-
za um espírito aberto e acolhedor que já lhe mereceu o título 
de capital da Amizade.

TERCEIRA PARTE
1 - A CRIAÇÃO DA DIOCESE DE 

EREXIM
O dia 02 de junho de 1971 ficará na 

história de Erexim como uma de suas datas 
mais importantes. O que há longo tempo 
vinha sendo aguardado, com expectativa 
crescente, acabou por acontecer. A partir 
do dia 02 somos diocese, uma nova dio-
cese entre as outras do Rio Grande do Sul.

1.1 - Diocese não é prêmio
A notícia nos trouxe grande júbilo e 

alegria. Mas desde logo nos fez sentir mais 
concretamente o peso de novas responsabilidades. Sentimos 
a diocese como o chamado para uma grande missão que nos 
é confiada. Estamos num início de jornada, onde se deve 
madrugar e partir dispostos para o trabalho.

A diocese não é prêmio pelo que já fizemos. Não é 
um título a honrar nossa cidade e a deixar-nos satisfeitos 
pelo que somos. Mas é uma exigência imposta sobre nossos 
ombros, porque o quisemos e porque a isto nos sentimos 
chamados. 

Portanto, comecemos por deixar de lado a mentalidade 
superada, que tudo pensa em termos de títulos, direitos e 
privilégios. Como bons operários, disponhamo-nos a re-
alizar a Igreja de Cristo em nosso meio, encarnada nas cir-
cunstâncias que vivemos nesta região.

1.2 - Porque somos diocese
Agora que iniciamos ser diocese, perguntemo-nos 

porque pesa sobre nós esta missão. De quem depende a 
criação de uma diocese.

Em primeiro lugar, depende do povo e da região. Há 
muitos anos que a ideia da diocese vinha germinando em 
nosso meio. E se não tivesse existido há tanto tempo, certa-
mente hoje não seriamos diocese. 

Esta ideia germinou e cresceu. E se cresceu, como toda 
semente, é porque tinha um terreno propício. Não se implan-
ta uma diocese arbitrariamente. É preciso que a região com-
porte uma diocese

Neste sentido, uma região pode ser diocese quando 
forma uma unidade distinta, bem caracterizada, apta a con-
cretizar um novo tipo de presença da Igreja, como ainda ver-
emos adiante.

Sem dúvida nenhuma, a região do Alto-Uruguai, forma 
uma unidade distinta, onde a Igreja, através dos cristãos, pode 
e deve se encarnar concretamente, de tal modo que aqui tam-
bém ela resulte distinta de como existe em outras dioceses.

1.3 - A união com a Igreja Universal
Mas uma diocese não depende só do povo da região. 

Não se faz diocese sem a  Igreja e sem Cristo. Isto é evidente.
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Uma nova diocese precisa ser como que gerada pela 
Igreja. O surgimento de uma diocese não é um fato isolado 
de uma região, mas um acontecimento que afeta toda a Igre-
ja. Por isto que ela precisa participar no processo que resulta 
na formação de uma nova diocese.

Sobretudo através dos Bispos do Rio Grande do Sul, 
foi toda a Igreja do Brasil que refletiu e decidiu sobre a 
criação da diocese de Erexim. E não só a Igreja do Brasil, 
mas toda a Igreja. Por isto que a criação da nossa diocese se 
põe como um ato que provém do Papa, o Pastor Universal.

Como diocese estamos vinculados a toda a Igreja. Já na 
sua criação tivemos ocasião de sentir que estamos em comunhão 
com as outras dioceses. Se é verdade que como diocese realiza-
mos a nosso modo a Igreja de Cristo nessa região, não deixa de 
ser verdade que continuamos unidos aos outros cristãos.

Esta união tem suas exigências, e pode apresentar as 
suas dificuldades. Concretamente, nós sentimos o peso da 
demora com que se prolongou o processo da criação da di-
ocese. Por um lado, isto já nos fez participar dos problemas 
que a igreja hoje experimenta. E agora como diocese somos 
chamados a contribuir na solução dos mesmos. Como de 
resto, a diocese nos fará sentir bem mais de perto o que sig-
nifica viver os problemas da Igreja de Cristo.

Questões para aprofundamento
1 - O que significa ser diocese?
2 - Por que a região de Erexim se tornou uma nova 

diocese?
3 - Como a diocese está unida à Igreja Universal?

2. O QUE É UMA DIOCESE
Ponto capital para entendermos o 

que seja uma diocese é considera-la em 
sua relação com  a Igreja.

Em primeiro lugar vejamos como 
as coisas se apresentam.

Existe a Igreja de Cristo, espalha-
da já em quase todas as partes do mun-
do. Ela se apresenta constituída em múl-
tiplas dioceses. Percebe-se já por aí que 

a diocese é a unidade básica na vida da Igreja.
2.1 – Modo errado de pensar
É comum entender-se a diocese como uma divisão ad-

ministrativa, assim como um estado dentro da nação, ou um 
município dentro do estado. Como uma parte, dividida em 
vista de uma administração mais eficiente.

Deve-se logo dizer que este é um modo de pensar que 
não percebe a verdadeira realidade de diocese. A Igreja não 
é uma administração política, nem as dioceses são divisões 
funcionais desta suposta administração.

2.2 – A Igreja de Cristo
Para se entender o que de fato é a diocese, melhor é 

partirmos da intenção de Cristo ao constituir a Igreja. 

Cristo não quis implantar neste mundo uma potência 
política, uma nação ou reino. O que ele quis foi unir, congre-
gar os homens naquilo que nós possuímos de mais profundo 
e de mais necessário: Ele quis nos congregar numa união de 
fé, de amor e de esperança.

Esta é a realidade da Igreja. Esta união Ele a estabeleceu 
em torno de si próprio. É ele o vínculo da nossa união. Só Ele 
aliás pode realiza-la. E o que Ele fez foi integrar-nos dentro de 
uma união que já existia, que sempre existiu, a união da Santís-
sima Trindade.  De tal modo que a Igreja nos torna irmãos, 
tendo um mesmo Pai, sendo Cristo o nosso irmão maior. Assim 
a Igreja aparece, no dizer se S. Cipriano, como “o povo reunido 
na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo”.

2.3 – As igrejas locais
A Igreja, portanto, é a união fraternal dos homens em 

torno de Cristo. Mas quem já viu todos os homens em torno 
de Cristo? Isto certamente vai acontecer, mas é para a outra 
vida. Aqui, neste mundo, esta união de Cristo se realiza lo-
calmente, lá onde uma porção de homens se encontram. E 
em torno de quem? De Cristo, mas na pessoa daqueles que 
ele deixou como seus representantes. Estes foram os apósto-
los, cujos sucessores são os bispos.

Em torno de um apóstolo, se reúne e se realiza a Igreja 
de Cristo. A realização concreta da Igreja em torno de Cristo, 
representado no bispo, se chama diocese.

Existem dioceses porque Cristo quis escolher vários 
apóstolos e não só um. Quis estar presente em vários lugares 
e não só num. Previdente como foi, quis possibilitar a união 
dos homens em torno de si próprio, em vários lugares e cir-
cunstâncias, e em todos os tempos. Por isto que a mesma 
Igreja, a mesma realidade, tem várias realizações, através 
dos tempos e ao longo dos diferentes lugares.

2.4 – A presença de toda a Igreja
Notemos bem. Toda a realidade da Igreja se encontra, 

se realiza na diocese. Por isto que, antes de ser considerada 
uma parte da Igreja é preciso que a consideramos como a 
Igreja de Cristo presente entre nós.

Nada do que é essencial à Igreja pode faltar numa dio-
cese. Aí temos Cristo na pessoa do Bispo. E a partir do bispo, 
como a partir de Cristo, se estabelecem as outras coisas. Ele 
preside a Eucaristia, por si mesmo ou por seus ministros. Ele 
anuncia o evangelho, de tal modo que o povo tenha todos 
aqueles dons de Cristo, que o faz viver na união e na caridade.

2.5 – Fala o Concílio
Depois disto podemos entender o que o Concílio diz a 

respeito da diocese:
“Diocese é a porção do povo de Deus confiada a um 

bispo, para que a pastoreie em colaboração com o presbitério, 
de tal modo que, unida a seu pastor e por ele congregada no 
Espírito Santo mediante o Evangelho e a Eucaristia, con-
stitua uma Igreja particular, na qual verdadeiramente está e 
opera a Una Santa Católica e Apostólica Igreja de Cristo.” 
(CD. 11).
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Por isso se diz que a diocese é a presença da Igreja 
entre nós, encarnada em nosso meio. Agora que somos dio-
cese, cabe-nos realizar entre nós aquela união, aqui, em tor-
no de Cristo, união que ele quis estabelecer com todos os 
homens, portanto conosco também, aqui em Erexim.

Questões para aprofundamento 
1 - O que é a Igreja de Cristo?
2 - Por que se diz que a diocese é a Igreja local?
3 - Por que não é exato dizer que as dioceses são sub-

divisões da Igreja?

3 – O BISPO NA DIOCESE
Quando perguntávamos pela 

criação da nossa diocese, junto 
queríamos saber qual o bispo que 
seria indicado. Com razão, porque 
não podemos pensar em diocese 
sem pensar em bispo.

Agora sabemos quem é o nosso 
bispo. Na pessoa de Dom João Hoff-

mann, a diocese de Erexim tem o seu primeiro pastor. Quere-
mos recebê-lo como o enviado de Cristo. Sabemos que ele é um 
homem como nós. Mas não são suas qualidades ou defeitos que 
o fazem bispo. Ele é bispo pela missão que recebeu de Cristo.

3.1 – O bispo é o apóstolo
Os bispos são os apóstolos em nossos dias. Apóstolo 

significa “enviado”. Enviado por Cristo. Recebendo o bispo 
estamos recebendo aquele que Cristo nos envia. Na verdade, 
é como se recebêssemos o próprio Cristo. Pois ele disse aos 
apóstolos: “quem vos ouve a mim ouve, quem vos recebe a 
mim recebe”. (Mt 10.40).

3.2 – A mesma missão de Cristo
O bispo é o enviado de Cristo. Mas um enviado que 

possue a mesma missão. “ Assim como o Pai me enviou, eu 
vos envio a vós” (Jo 20,21). Por isto que é por excelência 
através do bispo que Cristo estará na diocese.

Explicando esta verdade, o Concílio afirma que os 
bispos receberam a mesma consagração e missão de Cristo: 
“Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez os 
bispos participantes de sua consagração e missão, através 
dos apóstolos, de quem são sucessores”. (Lg. 28)

É interessante notar como Cristo foi simples ao pen-
sar a sua Igreja. Ele confiou sua missão aos apóstolos. De 
tal modo que onde houver um apóstolo – um bispo – aí a 
comunidade dos fiéis se sente completa, se realiza como Ig-
reja, nada lhe faltando para ser aquele Corpo, unificado pela 
Cabeça que é Cristo.

3.3 – A missão do bispo
Cristo veio trazer o Evangelho da Salvação. E realizou 

esta salvação pela sua vida.
O bispo também tem por missão primeira anunciar o 

Evangelho. Está ao seu encargo fazer com que se mantenha 

viva a mensagem salvífica entre os homens de sua diocese. 
Ele anima os cristãos a darem testemunho deste mesmo 
Evangelho.

Ele realiza a salvação de Cristo, tornando-a presente 
pelo anúncio do Evangelho e celebrando-a de modo real pe-
los sacramentos. Ele recebeu a missão de santificar. A rique-
za dos sacramentos se comunica a partir do bispo. Direta 
ou indiretamente os sacramentos se ligam ao bispo. Mesmo 
quando é um padre que celebra a missa, isto é, congrega a 
comunidade em torno de Cristo, é em consonância com o 
bispo que ele age. A reunião estaria completa se lá estivesse 
o bispo presidindo em nome de Cristo.

O bispo é também o pastor da diocese. É ele que ani-
ma, unifica e governa o povo de Deus.

3.4 – Um irmão como nós
O bispo, sendo isto tudo na comunidade diocesana, 

não deixa, ao mesmo tempo, de ser um cristão, como todos 
os outros. Ele também precisa do mesmo Evangelho e da 
mesma salvação, que foi encarregado de levar aos outros.

Quem experimentou isto muito bem foi um grande 
bispo, Santo Agostinho. Falando aos seus diocesanos lhes 
disse: “Para vós eu sou bispo, convosco sou cristão. Aquilo 
é um peso que me atemoriza, isto é uma graça que me con-
forta”.

Portanto, no bispo, nós encontramos um irmão nossa 
na fé que deve ser recebido com caridade fraternal, sobretu-
do porque além de irmão, é portador para nós da mensagem 
e da salvação de Cristo.

Questões de aprofundamento
1 - Que esperamos nós do Bispo?
2 - Qual a verdadeira missão do Bispo na diocese?
3 - Como devemos considerar o bispo?

4 -  UMA DIOCESE NOSSA
Quando D. Ivo Lorscheiter, atual Secretário nacional 

da CNBB, esteve dando entre nós algumas palestras sobre o 
que ele entendia por diocese, o que mais chamou a atenção 
de todos foi ter ele dito que cada diocese precisa ser original, 
e não simplesmente imitar as outras. 

Portanto, a diocese de Erexim precisa ser nova não só 
porque antes não existia, mas também porque não existirá 
nenhuma igual. Não existe uma moldura oficial para dio-
cese, dentro da qual todas precisam se enquadrar. De novo 
precisamos nos recordar que a Igreja não é uma organização 
que enquadra e bitola as comunidades humanas. Mas a Ig-
reja deve antes ser concebida como a união existencial dos 
homens em torno de Cristo, que exige sim dos seus mem-
bros uma purificação interna e os chama para a fé e os im-
pele para a caridade, mas que os aceita na múltipla variedade 
de suas condições.  Não precisamos nos tornar todos iguais 
para sermos cristãos. Consequentemente as comunidades 
cristãs podem ser tão diversas, quanta é a diversidade que 
existe no mundo.
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Por isto que a Diocese de Erexim será a diocese nossa, 
daqui, com os nossos problemas e com a maneira nossa de en-
frenta-los, com as nossas características, nossa história, nossas 
realizações e nossos tropeços.

4.1 – Conservar nossos valores 
Esta maneira de considerar a diocese é bem mais simpáti-

ca. Não precisamos deixar de sermos o que somos para nos tor-
narmos diocese. E existem em verdade bons valores próprios de 
nossa cidade e de nossa região que devemos cuidar de conser-
var. A nossa região possuem um espírito comunitário e jovial, 
que encanta muitos que aqui chegam, e que certamente deve se 
constituir numa das principais notas que nos distinguirão como 
diocese que sabe fazer seus próprios caminhos.

4.2 – Os fundamentos
Esta concepção de diocese está fundamentada em poder-

osas ideias básicas.  A primeira delas é a verdade central do 
cristianismo: a encarnação. Deus se encarnou no homem. Ele 
veio sim dar um novo destino ao homem, mas assumiu-o assim 
como ele é.

Agora igualmente a Igreja congrega os homens em torno 
do Deus encarnado, mas também ela os assume assim como 
são. São os homens concretos, de cada lugar, na sua imensa 
variedade, que a Igreja une em torno de Cristo. De tal modo que 
daí resultam comunidades diversas, dioceses muito diferentes 
espalhadas pelo mundo. 

A Igreja, unindo os homens, não tem a missão de nivelá-
los dentro dos limites estreitos de uma mesma cultura ou de 
uma mesma expressão de vida. Ela é católica não porque uni-
formemente em todo o mundo, mas porque assume em si toda 
a diversidade dos homens. Ela se encarna em todas as ricas 
expressões da vivência humana. Ela estabelece assim no mun-
do uma grande unidade, mas não uma uniformidade. Um dos 
maiores equívocos históricos da Igreja foi exatamente insistir 
demais na uniformidade exterior, a ponto de quase sufocar ex-
pressões autênticas de vivência cristã, que se manifestavam na 
maneira diferente de como se costumava ver em Roma. 

4.3 – As consequências
Disto resulta que em nossa diocese teremos muito campo 

para iniciativas locais. É bom advertir que isto é muito mais 
exigente e difícil. É fácil copiar as coisas como os outros as cos-
tumam fazer. Mas pensar a própria realidade, e em função dela 
encontrar as soluções adequadas, isto exige muito mais. Mas é 
o caminho da autenticidade.

Diocese vai significar para nós uma contínua busca, uma 
inacabada encarnação do nosso cristianismo nas situações que 
iremos vivendo. Iremos fazendo nossa diocese na medida em 
que levaremos a presença da Igreja em todos os lugares e em 
todos os setores da nossa vida aqui no Alto Uruguai.

Isto não significa que a Igreja vai invadir tudo. A presença 
da Igreja não é para competir com ninguém, mas para trazer a 
todas as coisas a complementação cristã, de que todas necessi-
tam e que lhes dá um sentido mais completo e verdadeiro. 

É a partir de nossa realidade que a diocese de Erexim 
vai se configurar. A organização que se precisará fazer será em 
função da realidade. Trazer a diocese para Erexim não significa 
enquadrar a nossa realidade dentro de moldes preestabelecidos, 
não significa que a nossa região vai perder sua personalidade, 
mas quer dizer que a Igreja de Cristo vai se encarnar na reali-
dade que nos é própria.

Portanto, temos pela frente uma diocese a construir, uma 
Igreja a encarnar em nossa vida.

Questões para aprofundamento
1 - Em que sentido nossa diocese será diferente das out-

ras?
2 - Como vamos encontrar os caminhos próprios da nossa 

diocese?
3 - A diocese já está feita, ou precisamos construí-la con-

stantemente?

5 – AS FORÇAS VIVAS DA DIOCESE
Quando, num artigo anterior, falamos do bispo, ficou res-

saltada a importância decisiva que ele tem na diocese. É a partir 
dele que a diocese se constrói, que se edifica a comunidade di-
ocesana. No dizer de S. Paulo, o bispo é “coluna e fundamento 
da Igreja”.

5.1 – A responsabilidade de todos
Mas erraria muito quem daí tirasse a conclusão que basta o 

bispo para se fazer diocese. De modo algum. A Igreja é uma co-
munidade viva, onde fundamentalmente todos os membros tem a 
mesma importância. Antes de haver distinção de tarefas, de caris-
mas, há na Igreja igualdade de todos na mesma dignidade de cris-
tãos. Quando alguém é feito cristão, é feito membro responsável 
por sua comunidade. A Igreja é uma comunhão de pessoas. Uma 
diocese não pode ser concebida assim à maneira de uma tropa, 
onde basta um bom tropeiro para que todos sigam adiante. Não. 
Aí cada um de nós é indispensável, e os limites da diocese pas-
sam pela colaboração de cada qual dos seus membros.

É desta responsabilidade fundamental de todos – sejam 
leigos, religiosos, diáconos ou presbíteros – que irão tomar 
corpo as diversas atividades dentro da diocese. Muito diversas, 
porque haverá trabalho para todos os que quiserem e se sen-
tirem chamados a colaborar. Vamos ver algumas.

5.2 - Testemunhar a fé
Há em primeiro lugar uma tarefa vasta, que pode tomar 

muitas formas, e que diz respeito a todos. Trata-se de testemun-
har a fé às novas gerações, de impregnar de mentalidade cristã 
não só as gerações novas, mas todos os ambientes que vivemos.  
Isto é o fundamental. Cabe a todos os cristãos manter viva a cha-
ma da fé e leva-la adiante. A evangelização é sempre o primeiro 
passo a ser dado. E não tanto nas palavras, mas sobretudo pelo 
testemunho. Isto faz pensar nas famílias, onde os pais devem se 
sentir apóstolos enviados junto a seus filhos.  Outros que precis-
am sentir esta responsabilidade são os educadores, os professores 
de nossas escolas e colégios. A comissão diocesana de catequese 
terá um vasto trabalho a fazer junto ao professorado.
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5.3 - Os leigos
Quanto aos leigos, 

somente eles poderão faz-
er com que a Igreja se en-
carne de fato em todos os 
setores de nossa vida. Isto 
é tema de um capítulo es-
pecial em nossas consid-
erações sobre a diocese.

5.4 - Os presbíteros
Uma diocese precisa ter também os seus presbíteros 

próprios, os seus padres. Hoje em dia é tão suado para se for-
mar um padre. Será que os caminhos adotados são os melhores? 
A formação de presbíteros em qualidade e número suficientes é 
um dos maiores desafios que a Igreja enfrenta, e que nós tam-
bém precisamos resolver. E não se pensa que o problema fica 
resolvido confinando-o nos seminários. A formação de pres-
bíteros para as comunidades interessa diretamente a elas, e pre-
cisa ser por elas assumida. Que as comunidades providenciem 
os seus padres. Pode parecer uma linguagem estranha, mas se 
queremos caminhar para um cristianismo consciente e adultos 
é por aí que se vai.

5.5 - Outros ministérios
Um problema, que nossa diocese terá que enfrentar com 

decisão, é a de redistribuição dos ministérios. Muitas das tare-
fas que atualmente os padres fazem, poderão ser assumidas por 
outras pessoas. Quantas pequenas comunidades, quantas cape-
las do interior se reúnem e mal sabem rezar o terço. Poderiam 
em muito ser dinamizadas com a leitura da Bíblia sob a coorde-
nação de um diácono, e mesmo com a distribuição da Eucaris-

tia. Temos sorte em que a nossa diocese começa num tempo em 
que se abrem tantas novas perspectivas.

5.6 - Os religiosos
Uma diocese, para ser tal, precisa espalhar em si mesma 

toda a riqueza da Igreja. Entre os seus membros ela precisa con-
tar também com aqueles que por vocação se sentem chamados a 
testemunhar o Cristo de maneira toda especial, de tal modo que 
está renovada consagração tenha consequências muito práticas 
em sua vida. São os religiosos. É um outro belo desafio, numa 
época que em quase todas as congregações parece que as vo-
cações estão sumindo. Ou será preciso encontrar, para o nosso 
tempo e para a nossa diocese, novas formas de vida religiosa?

5.7 - A organização diocesana
Além de tudo isto, a diocese precisa ter sua organização 

concreta, com sua cúria, suas casas e edifícios. Como já foi dito, 
a organização está em função da realidade diocesana. Quem 
não a compreende é porque não percebe que há uma realidade 
que a exige. Então é claro que a diocese vai nos exigir também 
cooperação material, financeira, para manter os serviços a ela 
necessários.

Refletindo em tudo isto, podemos nos aperceber melhor 
do que significa para nós a diocese.

Questões para aprofundamento
1 - Quais são as tarefas mais importantes de nossa dio-

cese?
2 - Em qual delas mais podemos trabalhar, concreta-

mente, cada um?
3 - Precisamos que alguém nos indique essas tarefas, ou 

como cristãos devemos procura-las e assumi-las?

Dom Adimir agradece à Congregação das Filhas da Caridade           
pela presença e atuação na Diocese

Com data de 20 de junho, Dom Adimir 
enviou carta à Provincial da Congregação 
das  Filhas da Caridade, Irmãs Vicentinas, Ir. 
Dirce Kotwit, agradecendo sua a presença e 
atuação na Diocese por ocasião do encerra-
mento das atividades da última casa na região.

Estimada Irmã,
Informado de que a comunidade das 

Filhas da Caridade, Irmãs Vicentinas, do 
Bairro Bela Vista, Paróquia N. Sra. Aparecida, desta cidade, vai 
encerrar sua presença nesta Diocese no próximo dia 27, e com 
ela da Congregação, embora deseje vivamente a permanência de 
todas as religiosas e religiosos, manifesto-lhe imensa gratidão 
pelo bem realizado em nossa região há muito tempo.

Pelo que pude constatar, as Filhas da Caridade atuaram na 
atual Diocese de Erexim, que celebra seu jubileu de ouro, desde o 
dia 03 de março de 1935, com o início das atividades do Colégio 
Cristo Rei, em Barão de Cotegipe; depois do hospital da mesma 
localidade e presença também em Erval Grande, São Valentim, 

Campinas do Sul, Jacutinga e aqui em Ere-
chim ainda no Hospital Santa Teresinha, na 
obra social Casa Santa Marta e por fim na 
residência atual no Bairro Bela Vista.

Ressalto também a generosidade da 
Congregação nas tratativas para a aqui-
sição do Colégio Cristo Rei de Barão de 
Cotegipe pela Diocese.

Sem dúvida, ficará muito presente 
na história da Diocese o legado precioso da Congregação nas 
diversas áreas de sua atuação, especialmente da saúde, edu-
cação, ação pastoral e outras.

Com a manifestação da gratidão, asseguro-lhe nossa 
oração e lhe expresso votos de que Deus continue fazendo 
frutificar a benemérita presença e ação das Irmãs Vicentinas 
nas diversas obras sociais em que atuam em nosso País. 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano
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Coordenação Diocesana dos Religiosos                                                   
manifesta gratidão às irmãs vicentinas

A equipe da coordenação do 
Núcleo dos Religiosos da Diocese de 
Erechim fez uma cordial visita à Co-
munidade Irmãs Filhas da Caridade de 
São Vivente de Paulo (Vicentinas), no 
Bairro Bela Vista, Erechim, no dia 11 
de junho, dia da Solenidade do Sagra-
do Coração de Jesus.  

A partir do dia 27 do mês em 
curso, aquela comunidade encerrará 
sua presença em Erechim para dar con-
tinuidade à missão em outros lugares. 
É a última comunidade daquelas irmãs a deixar a Diocese. A 
Congregação atuou em Erval Grande, São Valentim, Campi-
nas do Sul, Jacutinga, Cotegipe, com Colégio e Hospital, em 
Erechim no Hospital Santa Terezinha e na Casa Santa Marta.

A visita da equipe de coorde-
nação foi ocasião de expressar pro-
funda gratidão pelos muitos anos de 
serviço à evangelização em nossa 
diocese. Uma bela orquídea ofertada 
a elas simbolizou o carinho fraterno 
dos/as religiosos/as do núcleo.  Na 
caminhada de fé de nossa Igreja local 
ficarão marcas da grande contribuição 
dessas Irmãs na área da saúde, da ed-
ucação e da pastoral paroquial com 
todo o apostolado a ela vinculada. 

A coordenação desejou que o Senhor Deus continue 
protegendo essas valorosas irmãs nas novas searas onde se-
mearão as boas sementes do Reino de Deus. (Com infor-
mação e foto de Ir. Marta Vigne)

Na solenidade de Corpus Christi, Dom Adimir                                        
destaca a fé e a partilha fraterna

No seu ano jubilar de ouro, a 
Diocese de Erexim viveu o jubileu 
eucarístico na solenidade do Corpo e 
Sangue de Cristo, nesta quinta-feira, 
visando fortalecer a unidade na di-
versidade das comunidades da Igreja 
diocesana. 

Na cidade de Erechim, as 7 
paróquias e o Santuário N. Sra. de 
Fátima celebraram missa pela man-
hã e algumas também no final do dia, com momentos de 
adoração eucarística. Às 15, houve missa na Catedral São 
José, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Adimir Antonio 
Mazali, concelebrada por dez padres, com a participação de 
diversos ministros e ministras e do coral N. Sra. de Fátima, 
sob a regência do Pe. José Carlos Sala. 

O bispo iniciou a homilia lembrando que a Diocese, 
nesta solenidade, no seu ano jubilar de ouro, vive o jubileu 
eucarístico, destacando que a Eucaristia é o centro da vida 
das comunidades e da fé. Ressaltou que Cristo falou muitas 
vezes do Pão da Vida que haveria de dar, o que realizou na 
última Ceia, quando, tomando o pão e o vinho, os transfor-
mou em seu Corpo e Sangue, dizendo-lhes “tomai e comei; 
tomai e bebei; fazei isto em memória de mim”. Referiu afir-
mação de São João Paulo II, a Eucaristia é o que de mais 

precioso a Igreja tem no seu caminhar 
ao longo da história. Citou ensina-
mento de Santo Inácio de Antioquia, 
para quem a Eucaristia é remédio de 
imortalidade, alimento para a vida 
eterna, auxílio para viver na caridade, 
no amor a Deus e ao próximo como a 
si mesmo. Mencionou também teste-
munho do jovem beato Carlo Accu-
tis, a Eucaristia é a minha autoestrada 
para o céu. Destacou a necessidade 

do louvor e gratidão a Deus pelo mistério da Eucaristia, da 
renovação da fé na presença real de Cristo na hóstia consa-
grada e da partilha fraterna, exigência da partilha do Pão do 
Altar.

Após a missa, Dom Adimir conduziu o Santíssimo 
num carro aberto, seguido de muitas conduções até o San-
tuário N. Sra. de Fátima, onde deu a bênção final. Por mais 
de meia hora, os carros iam passando pelo monumento e re-
cebiam a bênção de diversos ministros. 

Em todas as celebrações, houve coleta de alimentos e 
produtos de higiene e limpeza, que a Cáritas repassará a en-
tidades e a famílias necessitadas, dentro da campanha lança-
da pelo bispo no dia primeiro de maio, “Dai pão a quem tem 
fome”. (A íntegra da homilia de Dom Adimir está acima)
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Padre da Diocese de Erexim em curso                                                       
para o Corpo Diplomático da Santa Sé

No final da reunião dos padres da 
Diocese de Erexim, na manhã do dia 11 
de maio, no Seminário de Fátima, Dom 
Admir Antonio Mazali comunicou, reser-
vadamente, a notícia da aprovação do Pe. 
Anderson Francisco Faenello, para a Pon-
tifícia Academia Eclesiástica, em Roma, 
que forma o pessoal do Corpo Diplomático 
da Santa Sé. A informação só está sendo 
agora divulgada porque havia algumas tra-
tativas em andamento.

A Santa Sé mantém relações interna-
cionais de caráter diplomático com 180 Es-
tados soberanos (incluindo a parcialmente 
reconhecida República da China), além 
da Ordem Soberana e Militar de Malta e 
da União Europeia. Os oficiais que servem nestas represen-
tações diplomáticas são sacerdotes identificados e escolhi-
dos de qualquer parte do mundo e especialmente formados 
para este fim na Academia Eclesiástica.

O Pe. Anderson Francisco Faenello, atualmente páro-
co da Paróquia São Cristóvão, em Erechim, e Vigário Judi-
cial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Passo Fundo, 
com base em seu curriculum de estudos e experiência pas-
toral, foi escolhido para cursar a Academia, onde também 
deverá realizar o Doutorado em Direito Canônico, ao final 
da qual, se aprovado, deverá realizar ano missionário e pas-
sará a servir nas representações diplomáticas da Santa Sé, 
em qualquer lugar do mundo para onde for enviado.

Ao anunciar a notícia da escolha do Pe. Anderson, por 
parte da Igreja, para esta formação e, possivelmente, poste-
rior serviço, Dom Admir expressava sua alegria e sua dor. 
Alegria por ter um padre de nossa região escolhido para este 
fim, o que é inédito, e tristeza porque possivelmente ele não 
voltará mais para a Diocese de Erexim.

Conforme comunicado oficial do Presidente da Aca-
demia, o Arcebispo Joseph Marino, o Pe. Anderson deve se 
apresentar na sede da Academia, em Roma, no próximo dia 
30 de setembro. Até lá, continuará à frente dos ofícios que 
desempenha na Diocese.

Dados Biográficos
Nasceu no dia 20 de outubro de 1986, na comunidade 

São Valentim, Derrubadas, Itatiba do Sul. Terceiro dos qua-
tro filhos de Valdecir Antonio e Iraci Fátima Bassi Faenello. 

Fez o curso fundamental e o segundo grau em Itati-
ba, o propedêutico no Seminário de Fátima em Erechim, a 
filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier, IFIBE 
(2006-2008), Teologia na Faculdade de Teologia e Ciências 
Humanas – Itepa Faculdades (2009-2012). Tem Mestrado 

em Direito Canônico pelo Pontifício Insti-
tuto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, 
Extensão Londrina, vinculado à Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma, Itália 
(2016-2018).

Foi ordenado diácono no dia 28 de 
julho de 2012, em Itatiba do Sul. Lema: 
“Gloriar-se na Cruz” (cf. Gl 6,14)

Sua ordenação presbiteral foi dia 15 
de dezembro de 2012, no mesmo local. 
Lema: “Faça-se a tua vontade” (cf. Lc 1,38)

Exerceu as seguintes funções:
• 2013: Vigário Paroquial da Catedral 

São José, Erexim;
• 2014 e 2015: Assistente-Formador 

do Propedêutico e Promotor Vocacional;
• 2016 e 2017: Reitor do Seminário Menor Bom Pas-

tor, em Barão de Cotegipe;
• 2018 a --- Pároco da Paróquia São Cristóvão, Ere-

chim;
• 2019 a ---: Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico 

Interdiocesano de Passo Fundo;
  Outras Funções:
• 2013: Coordenador da Escola Diocesana de Cate-

quese;
• 2013 a 2016: Mestre de Cerimônias da Diocese;
• 2013 a 2018: Assessor Diocesano do Setor da Ani-

mação Bíblico Catequética;
• 2014 e 2015: Coordenador Diocesano do Serviço de 

Animação Vocacional;
• 2019 a ---: Assessor Eclesiástico Diocesano do Mov-

imento de Cursilho de Cristandade;
• 2020 a ---: Coordenador da Comissão Diocesana 

Especial para a Promoção e a Tutela dos Menores e Vul-
neráveis;

• 2021 a ---: Membro do Conselho de Presbíteros;
• 2021 a ---: Membro do Colégio de Consultores.
Autor do livro “A felicidade e a realização humana no 

trabalho: elementos fundamentais à luz da Doutrina Social 
da Igreja”. São Paulo: Paulus, 2014.

Vencedor (1º lugar) do Primeiro Concurso Internacio-
nal de ensaios “Pensamiento Social de la Iglesia y realidade 
Latinoamericana”, organizado pela Fundación Konrad Ade-
nauer, a Organização de Universidades Católicas da Améri-
ca Latina (ODUCAL) e a Red Latinoamericana y Caribeña 
del Pensamiento Social de la Iglesia (REDLAPSI), 2015. 
(Texto da informação de Dom Adimir; dados biográficos, 
pelo próprio Pe. Anderson)
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Para evitar aglomerações, portão da esplanada do Santuário                 
ficará fechado em determinados horários

Dom Adimir recebeu no 
dia 22 de junho a visita do co-
ordenador do Comitê Regional 
de Atenção ao Coronavírus da 
Região 16, Jakson Arpini, en-
tregando-lhe correspondência 
assinada por ele e pelo Presi-
dente da AMAU, Paulo Alfre-
do Polis, Prefeito de Erechim. 

Na correspondência, solicitam “estudo de viabilidade 
de fechamento do portão central de acesso à Esplanada do 
Seminário, com o objetivo único de coibir a aglomeração de 
pessoas e auxiliar nas ações de prevenção.”

Ficou combinado que o referido portão será fechado 
de segunda a sexta-feira, das 16h às 06h e no sábado e do-
mingo todo o dia. 

O acesso ao Seminário pela Avenida Dom João Hoff-
mann estará sempre aberto. 

No portão, haverá as 
duas placas indicativas. 

Segundo a correspondên-
cia, “nossos indicadores não 
estão favoráveis. Os dados 
epidemiológicos apontam el-
evado número de casos ativos 
(1.076), altas taxas de ocu-

pação das estruturas hospitalares (leitos clínicos e UTIs), sur-
gimento de novos óbitos. Também estamos verificando uma 
alta velocidade de dissem-
inação do vírus, para tanto 
necessitamos adotar medidas 
mais restritivas”.

Certamente, pela 
saúde e a vida, vale a pena 
e é necessário todo cuidado 
possível.

Papa Francisco nomeia dom Leomar Brustolin                                  
como arcebispo da arquidiocese de Santa Maria (RS)

O Papa Francisco nomeou no dia 2 de junho, dom Leo-
mar Antônio Brustolin, até então bispo auxiliar na arquidiocese 
de Porto Alegre (RS), como arcebispo de Santa Maria (RS). O 
Papa, com esta nomeação, aceitou o pedido de renúncia apre-
sentado por dom Hélio Adelar Rubert após completar 75 anos 
de idade, em 11 de maio de 2020.

Dados biográficos de Dom Leomar
Leomar Antônio Brustolin nasceu aos 15 de agosto de 

1967, em Caxias do Sul (RS). Cursou Filosofia na Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) e Teologia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Foi ordenado presbítero em 20 de dezembro de 1992. 
Obteve o mestrado em Teologia Sistemática na Faculdade Je-
suíta de Belo Horizonte (MG) e concluiu o doutorado em Te-
ologia Sistemática na Pontifícia Università San Tommaso de 
Roma – Angelicum. Atuou na Diocese de Caxias do Sul até ser 
nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre – a 
ordenação episcopal ocorreu em 25 de março de 2015, na sua 
cidade de origem, sob a presidência de Dom Jaime Spengler, 
arcebispo de Porto Alegre.

Como Bispo atuou como auxiliar da arquidiocese de Por-
to Alegre, referencial para o Vicariato de Canoas, membro da 
Comissão Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), referencial para Educação 
e Cultura no regional Sul 3 da CNBB, coordenador e professor 
do Programa de Pós-graduação em Teologia da PUCRS e coor-
denador da Pascom da arquidiocese    de Porto Alegre.

Dom Leomar é autor de 
vários livros e subsídios pasto-
rais voltados para adultos e cri-
anças, entre eles A História de 
Jesus Narrada às Crianças e Sob 
o Olhar de Guadalupe – Sinais 
do Céu sobre a Terra, publica-
dos pela editora Paulus.

Dados biográficos de dom Hélio
Dom Hélio nasceu no dia 

11 de maio de 1945, no distri-
to de Segredo, do município de 
Sobradinho (RS). Foi ordenado 
sacerdote aos 18 de dezembro de 
1971 em sua terra natal. 

Em 4 de agosto de 1999 foi 
nomeado pelo Papa João Paulo II 
para bispo-auxiliar da arquidio-
cese de Vitória (ES), com a sede 
titular de Flenucleta. Foi ordena-
do bispo aos 3 de outubro de 1999 pelo arcebispo dom Silvestre 
Luís Scandián. Dom Hélio escolheu como lema de vida epis-
copal: In caritate exemplum, cuja tradução é “Ser modelo no 
amor!” Tm 4, 12. Aos 24 de março de 2004, dom Hélio foi no-
meado bispo da diocese de Santa Maria. Ele é o sétimo bispo de 
Santa Maria e o seu primeiro arcebispo, uma vez que a diocese 
foi transformada, em 2011, em arquidiocese.
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Mobilização da CNBB para orações e ações sociais                             
lembrando as vítimas da Covid-19

 Em vista de o Brasil da 
lamentável marca de 500 mil 
pessoas vítimas do novo Coro-
navírus, num contexto crescente 
de luto, perdas e necessidade de 
esperança e consolo, a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) preparou orações e 
mobilizações sociais para fazer 
memória de tantos brasileiros e 
brasileiras que partiram e para 
ressaltar a mensagem de que 
“toda vida importa”. 

No dia 19 de junho, às 15h, o presidente da CNBB, 
Dom Walmor de Oliveira Azevedo, Arcebispo de Belo Hor-
izonte, presidiu missa no Santuário da Piedade daquela ci-
dade, transmitida pelas redes sociais da Instituição e por 
emissoras de TV de inspiração católica. 

Naquela hora, considerada a “hora da misericórdia”, 
todas as igrejas católicas foram convidadas a tocar os sinos. 

Para o bispo auxiliar da 
arquidiocese do Rio de Janei-
ro e secretário-geral da CNBB, 
dom Joel Portella Amado, a ini-
ciativa da CNBB, com apoio de 
outras entidades, “é um ato de 
solidariedade, de esperança e de 
compromisso para tentar fazer o 
Brasil um pouco melhor”. Res-
saltou ainda que é “um gesto de 
presença junto ao povo brasileiro 
e de solidariedade também com 

todas as pessoas que tiveram covid-19 e, mais ainda, tiveram 
entes queridos mortos pelo vírus em alguma situação de de-
sassistência, com demora de vacina, desestímulo a medidas 
sanitárias todas – distanciamento, máscaras e afins”. Ele 
acredita que para todas as pessoas, com mínimo de sensibil-
idade no coração, independentemente do que creiam ou não, 
deveriam parar, pensar e refletir.

Preservação e valorização do Patrimônio Cultural                                
da Igreja Católica no Brasil

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e o In-
stituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) assi-
naram, quarta-feira, dia 16, o inédi-
to e histórico Acordo de Cooper-
ação Técnica (ACT) que estabelece 
uma parceria para realizar ações 
conjuntas de preservação e valori-
zação do Patrimônio Cultural sob 
gestão da Igreja Católica no Brasil. 

Igrejas, conventos, residências e acervos de arte sacra 
estão entre os bens culturais incluídos no acordo que abrange 
cerca de um terço do total dos bens tombados pelo IPHAN. O 
acordo estabelece um conjunto de ações, que vão desde o diag-
nóstico dos bens tombados a ações educativas, passando ainda 
pela identificação desse Patrimônio Cultural, estabelecimento 
de diretrizes para intervenções, fomento à conservação e ca-
pacitação de colaboradores para a gestão de imóveis e acervos. 

O acordo tem vigência de três anos e não abarca re-
passe de recursos financeiros entre as duas instituições. O 

custeio será feito por meio do orça-
mento de cada uma delas. Segundo 
o presidente do IPHAN, o Brasil 
possui mais de 400 bens que per-
tencem à Igreja Católica que serão 
beneficiados com esse acordo. Essa 
parceria vai promover a nossa iden-
tidade cultural e melhorar cada vez 
mais a gestão desses bens que são 
tão importantes para o Brasil. 

Para o secretário-geral da CNBB, a assinatura desse 
acordo mostra o quão grande é o alcance histórico geográf-
ico dessa parceria.  “O cuidado específico com os bens é o 
ponto visível, sensível de um cuidado muito maior que é o 
cuidado com a história. No caso, a história do nosso país 
e, mais ainda, o cuidado com as pessoas que construíram 
essa história, sempre enfrentando dificuldades. Cuidar desse 
acervo é cuidar da memória e dos valores mais profundos de 
um povo, respeitando a sua história, preservando seu passa-
do para consolidar valores importantes hoje e, com certeza, 
ajudar as novas gerações a preparar o futuro.”
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Para o Papa Francisco, a pobreza não é fruto do destino,                      
é consequência do egoísmo

No dia 14 de novembro próx-
imo, domingo anterior ao de Cristo 
Rei do Universo, a Igreja Católica 
celebrará o 5º Dia Mundial dos Po-
bres. Papa Francisco divulgou sua 
mensagem para aquele dia na segun-
da-feira. Ele a intitula com versículo 
do Evangelho de São Marcos “sem-
pre tereis pobres entre vós”. 

Jesus falou assim quando 
Judas questionou o gesto da mulher que derramou perfume 
precioso sobre ele dizendo que seu valor poderia ser dado 
aos pobres. 

Para o Papa, Jesus ensina que ele mesmo é o primeiro 
pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a 
todos. Ressalta que “Jesus não só está do lado dos pobres, mas 
também partilha com eles a mesma sorte”, e que “um gesto 
de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, 
enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, 

ao passo que a partilha é duradoura. 
Observa que o Evangelho de Cris-
to impele a ter uma atenção muito 
particular para com os pobres e re-
quer que se reconheça as múltiplas, 
demasiadas, formas de desordem 
moral e social que sempre geram 
novas formas de pobreza”. 

Recorda que a pandemia 
agravou a situação de todos os 

pobres além de levar muitos à pobreza em todas as partes 
do mundo. O Papa pergunta: Qual caminho de justiça é 
necessário percorrer para que as desigualdades sociais pos-
sam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão 
frequentemente espezinhada? E a resposta vem da reflexão: 
“Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da 
pobreza e, muitas vezes, descarrega sobre os pobres toda a 
responsabilidade da sua condição”. Mas a pobreza não é fru-
to do destino; é consequência do egoísmo.

Apelos da Caritas Internacional ao Grupo                                                 
dos 7 Países mais desenvolvidos 

Como se divulgou muito, de 11 a 13 deste mês, houve a chamada Cúpula do G7, na 
Inglaterra. A Cáritas Internacional apresentou três apelos aos participantes. 

O primeiro, que se cancele a dívida dos países pobres e se reinvista esses recursos na 
retomada da economia atingida pela Covid-19 e na luta contra as mudanças climáticas. De 
acordo com o Secretário geral da instituição, a Covid-19 colocou em evidência as crescentes 
injustiças sociais no mundo de hoje. Eliminá-las é a única forma de reconstruir o futuro. 

O segundo é um apelo se mobilizar financiamentos para responder às necessidades 
imediatas levantadas pela Covid (fortalecimento dos sistemas de saúde, redes de segu-
rança social, acesso a vacinas) e apoiar uma retomada justa e ecológica, sem agravar a 
crise da dívida no Sul do mundo. 

O terceiro pedido diz respeito “à nova emissão de Direitos de Saques Especiais (Special Drawing Rights, DSP), para 
que os países menos desenvolvidos tenham um maior apoio e o seu endividamento não aumente”. 

Mês vocacional 2021
Tema: “Cristo nos salva e nos envia”.

Lema: “Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna”

Cartaz: de autoria do Pe. Reinaldo de Sousa Leitão. Busca em traços gráficos, dar 
visibilidade à necessidade da escuta e do discernimento, para continuar reafirmando e 
testemunhando a fé por meio de ações vocacionais que possibilitem o florescimento de 
todas as vocações; e para a construção de uma cultura vocacional que anime e cultive a 
semente do chamado, em todos os estágios da vida.

Nele, o destaque é Jesus Cristo, que está no centro de nossa vida e missão. Seguindo seu exemplo, somos testemunhas 
do amor de Deus no mundo e guiados por seu Espírito de comunhão e sinodalidade vocacional.
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Jesus Cristo é o grande animador vocacional, que 
desperta em nossos corações o dom vocacional oferecido 
pelo Pai.

Jesus Cristo é aquele que sopra o Espírito de Amor 
em nossas vidas, para testemunharmos as maravilhas da 
Boa-nova vocacional ao mundo: “Eu vim para que todos 
tenham vida e vida em abundância” (cf. Jo 10,10).

Jesus Cristo oferece um coração ardente de amor, 
que se compadece das multidões cansadas e abatidas (cf. 
Mt 9,36).

Jesus Cristo aponta o caminho itinerante da verdade 
e da vida.

Jesus Cristo é chagado de amor pelas marcas do seu teste-
munho de fidelidade e obediência ao projeto vocacional do Pai.

“Que o Mês Vocacional 2021 continue seu objetivo de 
irradiar o compromisso e o zelo da Igreja por todas as vo-
cações, sempre conscientes de que não somos nós os deten-
tores do convite vocacional, mas instrumentos do chamado 
de Jesus Cristo, autor e princípio da visibilidade vocacional 
trinitária”, exortou a Comissão.

Apresentada a Oração da Campanha da Fraternidade 2022
A oração da Campanha da 

Fraternidade 2022 foi apresentada na 
manhã desta quinta-feira, 17 de jun-
ho, ao Conselho Permanente da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). O secretário executivo de 
Campanhas da CNBB, padre Patriky 
Samuel Batista, rezou com os bispos 
a oração preparada para reflexão no 
período quaresmal de 2022 e mostrou, a partir do sumário, 
como o texto-base da Campanha está estruturado. Em 2022, 
a CF refletirá sobre “Fraternidade e Educação” com o lema 
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Cf Pr 31,26).

A oração:
 Oração da Campanha da Fraternidade 2022
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e com-

promisso, 
dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que 

liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em 

que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos 
e de esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o 
medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma 
educação integral, fraterna e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão 
de educar para a vida plena em família, em comunidades ecle-
siais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos 

os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabe-

doria e educar com amor!
Fazei com que a Virgem Maria, 

Mãe educadora, com a sabedoria dos 
pequenos e pobres, nos ajude a educar 
e servir com a pedagogia do diálogo, 
da solidariedade e da paz.

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que 
dá a vida.

Amém.
Texto-base
Os bispos receberam antes da reunião do Conselho Per-

manente a décima versão do texto que irá conduzir as reflex-
ões da Campanha do ano que vem e poderão identificar aus-
ências, sugerir acréscimos e indicações, até o dia 25 de junho. 
O passo seguinte, em julho, é a edição do texto e a posterior 
preparação dos subsídios da CF, como círculos bíblicos, en-
contros catequéticos, materiais para escolas e universidades, 
Jovens na CF, Famílias na CF, Via Sacra, celebrações, vigília 
e retiro. Uma novidade será o material de reflexão chamado 
“Fraternidade: economia de Francisco e Clara”, para favore-
cer uma reflexão da educação a partir da proposta do Papa 
Francisco para uma nova economia.

O texto-base está estruturado em três partes Escutar, 
Discernir e Propor.

Fonte: CNBB

O Padre, músico e cantor Zezinho completou 80 anos
Considerado por muitos como “catequista do povo brasileiro” e um dos padres mais con-

hecidos do Brasil, Pe. José Fernandes de Oliveira, o Pe.  Zezinho, completou 80 anos, no dia 08 
de junho.

Ele nasceu em 1941, na cidade de Machado, MG. Quando tinha dois anos, a família se 
mudou para Taubaté, SP, morando a 100 metros do Instituto de Teologia da Congregação dos pa-
dres do Sagra do Coração de Jesus, que ajudavam sua família, muito pobre e com o pai paralítico 
em vista de um acidente. 

Herdou do pai o amor pela música. 
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Aos 11 anos entrou no Seminário daquela Congre-

gação. Foi ordenado padre aos 25 anos, nos Estados Uni-
dos, onde estava estudando. Escolheu evangelizar através do 
teatro, da música e dos meios de comunicação. É autor de 
90 livros e de mais de três mil músicas, a maioria gravadas 
por ele.  Começou a compor em 1964 e iniciou sua carreira 
de cantor em 1967. Sua primeira gravação foi "Canção da 
Amizade" (Shalom). Ele foi um dos pioneiros no uso de in-
strumentos modernos como a guitarra elétrica e a bateria na 
música religiosa. 

Aos 80 anos, falece padre Sabino Mariga, vítima de Covid-19
Por Maria Emerenciana Raia, editora da Revista Missões

Faleceu neste dia 28 de maio, em São Pau-
lo, o missionário da Consolata Sabino Mariga, 
vítima de Covid-19. Padre Sabino completou 80 
anos de vida em 28 de fevereiro, e celebraria 50 
anos de ordenação sacerdotal em 12 de dezembro.

Sabino entrou no Seminário da Congre-
gação da  Consolata em 1954. Estudou em Rio 
do Oeste (SC) de 1958 a 1963 e foi para São 
Manuel (SP), onde fez o noviciado. Ordenou-se 
em 12 de dezembro de 1971, (na igreja N. Sra 
da Salette, Três Vendas, Erechim, por Dom João 
Aloysio Hoffmann,  primeiro bispo da Diocese). Trabalhou 
um ano em Jesuítas (PR). Depois foi para Manaus (AM), 

Paróquia Santa Luzia. Em 1980 trabalhou em 
Maturuca (RR), nas missões, e aprendeu muito, 
ficou por sete anos trabalhando com os indíge-
nas Macuxi, a 300 km de Boa Vista, capital do 
estado.

Morou por oito anos em Alto Alegre (RR), 
de onde tinha as melhores lembranças. Foi ain-
da pároco em São Manuel, SP. Trabalhou em 
Jaguarari (BA) por quatro anos.

 Padre Sabino estava na Casa Regional 
em São Paulo desde 2013, onde continuava sua 

Missão, sendo responsável pelas compras e alimentação dos 
demais missionários.

Falece Religiosa ex-provincial da Congregação das Irmãs                       
da Sagrada Família de Maria

Em 2010, recebeu indicação ao Grammy Latino na cate-
goria "Melhor Álbum de Música Cristã em português". Já gan-
hou discos de platina, ouro e diamante, além de diversos outros 
prêmios e homenagens. Algumas de suas canções mais conheci-
das são: “Um Certo Galileu”, “Maria de Nazaré”, “Amar Como 
Jesus Amou”, “Oração pela Família” e “Ilumina, Ilumina”. 

Em 2012, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), 
que o deixou 7 meses sem falar e que ele considera prova de 
superação. Declarou que precisou aprender a falar de novo, 
pensar e raciocinar. Mas continua compondo e gravando.

No dia 24 de maio, no Hospital 
de Caridade, depois de prolongada en-
fermidade, faleceu Ir. Camila Cieslak, 
da Congregação das Irmãs da Sagrada 
Família de Maria, que atuou por mui-
to tempo na sede provincial da mesma 
em Erechim e nas paróquias de Áurea 
e Capoerê. Foi sepultada em Áurea, 
nesta terça-feira, em Áurea.

Dados biográficos
Ir. Camila, Bárbara Cieslak, 

nasceu em 18 de junho de 1930, na 
Linha Branco Município de Erechim, 
RS -  hoje Município de Centenário.

Seus pais: Estanislau Cieslak e 
Estanislava Skovronski Cieslak

Irmãos: Antonio, Francisco, Bárbara (Irmã) Luis, Floren-
tina, Maximiliano, Teresa, Vitório, Clemente e Vanda Lúcia.

Iniciou as aulas em 1937. Com 6 anos de idade já sabia 
ler em polonês. Aprendeu o polonês, com sua mãe.

Ir. Camila sentiu o chamado para a Vida Religiosa já 
na adolescência, motivada pela leitura da Vida dos Santos, 
de jornais católicos com mensagens de vida vocacional.

Ingressou na Congregação das Irmãs Franciscanas da 
Sagrada Família no dia 07 de dezembro de 1951. Entrou no 
Postulantado em março de 1952, em Curitiba, PR. Fez o 
Noviciado em 1953.

1ª. Profissão – 25 de janeiro de 1954. E Profissão Per-
pétua em 25 de janeiro de 1959.

Trabalhou nas seguintes Comunidades da Congre-
gação:

1.  De 1954 a 1955 – No Colégio Santa Teresinha em 
Santo Antônio da Platina, PR – Professora de 1ª. Série. 

2. De 1956 a 1960 – No Colégio Sagrada Família de 
Mandaguari, PR – Catequese, Internato e Professora de 3ª. 
Série.

3. De 1960 a 1963 – Colégio Santa Teresinha – em Sto 
Antonio da Platina, PR - fez o Curso de Normal Ginasial. 
Professora da 4ª. Série, Ensino Religioso no Curso Normal 
Regional e atendia as meninas internas. 
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4.  De 1964 a 1970 – Transferida para Bom Jardim, 

Guarani das Missões, RS. Foi Professora de 1ª a 5ª Série – 
60 alunos. Foi Diretora, Catequista, Liturgista, Superiora da 
Comunidade. Fez Concurso Estadual, em 1967.

5. De 1970 a 1975 – Transferida para Paulo Bento, RS; 
Professora da Escola Rural. Na escola Estadual trabalhou 
como Professora, Diretora, Secretária, merendeira. Fez o 
Curso do Magistério, nas férias, em Passo Fundo.

5.  De 1975 a 1980 – Estudou a Faculdade de Ciências: 
em Passo Fundo, RS (no ano de 1975). De 1976 a 1980 – 
transferiu-se para estudar na Faculdade de Erechim, RS.

6. De 1976 a 1977 – Foi transferida para Áurea, RS. 
Por um ano lecionou na Escola Estadual. 

7. Em 1977- Foi transferida para a Comunidade de Ca-
poerê, Erechim, RS – trabalhou como Secretária, Professora 
de Ensino Religioso, Auxiliar da Direção,  Bibliotecária. 
Fez o esforço para implantar o 1° Grau completo em Capo-
erê. E  isto se realizou.

8. 1984 – Transferida para a Casa Provincial, em Ere-
chim, RS. Foi Ecônoma da Província.

De 1978 a 1984 – foi Conselheira da Província.
9. 1985 – Foi nomeada como Vice-Provincial e contin-

uava como Ecônoma da Província.

10. Em 1998 – Assumiu o cargo de Superiora da Casa 
Provincial, Erechim, RS.

11. Em 1990 – Participou do Capítulo Geral, em 
Varsóvia, Polônia.

12. 1991 – Foi nomeada Superiora Provincial da 
Província S. Francisco de Erechim, RS.

13. Em 1994 – Continuou como Provincial até 25 de 
março. Após isto, auxiliou a nova Provincial. Em maio foi 
transferida para Capoerê para ser Superiora da Comunidade 
e para ajudar na Pastoral Paroquial.

14. Em 2016 – Transferida para a Casa Provincial, Ere-
chim, RS – auxiliava no atendimento às pessoas: telefone, 
portaria aos pobres e nos trabalho da casa. Colaborava na 
Liturgia da Capela, na Província. Auxiliava na Secretaria da 
Província – com a tradução, para o polonês das Atas Provin-
ciais e outros Relatórios das Comunidades e da Província.

 Ir Camila, em suas orações particulares, rezava mui-
to a Nossa Senhora, particularmente, à N.S. da Salete e à N. 
Senhora do Monte Claro.  Devota de São José, do Sagrado 
Coração de Jesus, ao qual, já na juventude, se consagrou. 
Devota de São Maximiliano Kolbe, com o qual aprendeu a 
amar e adorar Cristo Eucarístico.  (Com informação e foto 
de Irmã Irma Emer)
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Nota do Bispo Diocesano de Erexim
Esforço renovado em favor da vida e da convivência fraterna

“Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente cari-
dade”(1 Pd 4,8)

Os momentos de crise exigem união de todos, criativ-
idade inventiva e renúncias para superá-los.

A Igreja sempre busca unir esforços com todos os seg-
mentos da sociedade para respostas adequadas aos desafios 
emergentes em qualquer situação.

A pandemia do novo Coronavírus que se prolonga há 
mais de ano põe a descoberto nossas fragilidades – ansie-
dade, insegurança, cansaço, o acirramento de polarizações 
que inviabiliza o diálogo e a convivência harmônica. Ela 
agrava problemas já existentes, desemprego, miséria, fome 
e outros. Ela deixa sequelas em grande parte das pessoas 
infectadas e nos tirou mais de 500.000 cidadãos e cidadãs no 
Brasil, mais de 400 deles em nossa região. 

Manifestamos nossa solidariedade a todos com uma 
palavra de conforto, com o silêncio respeitoso pelas mortes, 
a prece confiante da fé e a profunda esperança de que jun-
tos alcançaremos dias melhores. Papa Francisco, naquela 
memorável bênção à cidade de Roma e ao mundo, em 27 de 
março do ano passado, ressaltou que Deus caminha sempre 
conosco.

 Expressamos também nossa admiração e reconheci-
mento pelos inúmeros e edificantes gestos de solidariedade 

em favor dos necessitados, bem como o heroísmo e a dedi-
cação dos profissionais e servidores da saúde neste tempo.

Enfatizamos a necessidade de cultivarmos sempre 
mais os valores humanos fundamentais que são também os 
do Evangelho, como o amor, o perdão, o respeito mútuo, 
a compaixão, a comunhão fraterna, independentemente de 
qualquer diferença de raça, de cor, de credo, de condição so-
cial, de opções políticas e partidárias, de visão da realidade.

Conclamamos a cada um e a cada uma a superar even-
tuais mágoas e ressentimentos, a corrigir o que tenha ferido 
a convivência fraterna, a veicular, nas redes sociais, apenas 
mensagens que favoreçam a concórdia e a prosseguirmos 
na caminhada comum de promoção da saúde e na defesa da 
vida e vida em abundância para todos desde a concepção até 
seu fim natural.

Acompanhem-nos a Santa Mãe de Deus, Nossa Sen-
hora de Fátima, consolo dos aflitos, saúde dos enfermos e 
esperança nossa e São José, padroeiro de nossa Diocese, 
homem justo, a quem Deus confiou a guarda de seu Filho 
Jesus Cristo!

Erechim, 21 de junho de 2021.
Dom Adimir Antonio Mazali

Bispo Diocesano
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Os Dez Mandamentos – 7ª 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)!

6º Mandamento:
Não pecar contra a casti-

dade!
(20,14; Dt 5,18)
 “Guardai os mandamentos: quem os cumprir encon-

trará neles a vida” (Lv 18,5)!
1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ex 20,14 e Dt 5,18 são dois textos breves e iguais. 

Relacionar a formulação bíblica com o enunciado cristão do 
sexto mandamento. O que entendemos por castidade e o que 
entendemos por adultério? 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- Vivemos num contexto erotizado. Diante, disso, o 

que essa lei indica de importante para nós, para as pessoas 
em geral de hoje, para a vida conjugal e de família? 

Para aprofundar
A formulação bíblica do sexto mandamento é também 

breve, contendo apenas o advérbio de negação “não” e o 
verbo “adulterar” (na’af), que significa “cometer adultério, 
ser infiel” (Schökel, p.414). Daí a formulação hebraica L’o 
tin’af, traduzida por: Não cometerás adultério ou Não adul-
terarás. A formulação cristã apresenta-o com outras pala-
vras: Não pecar contra a castidade. 

Segundo Pablo R. Andiñach, a forma hebraica aqui 
empregada “é usada exclusivamente para relações sexuais 
adúlteras”, não havendo “possibilidade de outro sentido”. 
No contexto hebraico, “o papel da mulher na sociedade era 
muito limitado. Ao casar, ela passava a ser, na verdade, uma 
propriedade do marido”. Ao ser “comprometida em casa-
mento”, como foi o caso de Maria (Mt 1,18), “ela ficava vin-
culada ao homem numa relação que ela não podia desfazer; 
essa relação somente podia ser desfeita se o homem assim o 
desejava. Nesse matrimônio, o adultério, do qual se fala, era 
basicamente um atentado contra a propriedade do marido 
enganado. Dessa forma, o mandamento proíbe o homem de 
manter relações sexuais com uma mulher casada ou com-
prometida com outro homem; à mulher casada se proíbe, 
por outro lado, manter relações sexuais com qualquer outro 
homem. O homem podia unir-se sexualmente a outra mulher 
não-casada, com suas escravas ou com uma prostituta, sem 
que isso fosse considerado violação da fidelidade conjugal. 
A mulher, no entanto, não podia fazer isso” (p.274). Há, por-
tanto, uma diferenciação clara, típica do patriarcalismo.

Por isso, diante deste quadro, “os destinatários deste 
mandamento são os homens e lhes é proibido invadir out-
ro matrimônio. Proibida está, portanto, a relação com uma 
mulher casada ou legalmente comprometida” (Crüsemann, 
p.59). Esse tipo de relação era considerado falta grave, cas-
tigado com pena de morte: “Se um homem for pego em 
flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão 
mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher” 
(Dt 22,22). “Era considerado um ato criminoso, não apenas 
uma ofensa pessoal. Por esse motivo, cabia ao Estado fazer 
justiça independentemente de como se posicionasse o mari-
do” (Andiñach, p.275).  

Isso se deve por alguns motivos fundamentais. Em 
primeiro lugar, pela importância da família na sociedade da 
época. Segundo Crüsemann, naquele contexto “só era pos-
sível [viver] no seio de uma família. Nela se produzia todo 
o necessário para a vida, sobretudo o alimento diário”. Eco-
nomicamente, a família “era, em grande medida, autôno-
ma”, estando direcionada para essa finalidade. Cada mat-
rimônio fundava uma nova família. “Em caso de adultério, 
tudo isso estava em jogo”. O adultério “de fato ameaçava as 
condições de vida” da família. Por isso, “no plano da lei”, 
ele “era uma questão de vida ou morte (Lv 20,10; Dt 22,22-
23s)” (Crüsemann, p.60). 

Isso mostra que a finalidade do sexto mandamento era 
e continua sendo proteger a instituição do matrimônio e da 
família. A fidelidade conjugal, matrimonial ou familiar “é en-
tendida como um reflexo da fidelidade de Deus para com seu 
povo. Por isso todo comportamento que implica uma forma 
de mentira é condenado e considerado um delito contra o 
próprio Deus”. O mandamento “assenta-se sobre a convicção 
de que o relacionamento de um casal deve ser construído so-
bre a verdade e a fidelidade mútua” (Andiñach, p.275). 

Por um lado, o mandamento não faz nenhuma dis-
tinção entre o homem e a mulher. É dirigido, da mesma for-
ma, a ambos. Em sua base está a defesa da família, “a célula 
fundamental da sociedade, um bem do qual ninguém pode 
prescindir”, ou, no dizer de São João Paulo II, “um dos va-
lores mais preciosos da humanidade” (FC 1). Para o Frei 
Nilo Agostini, a família é o “sustentáculo do humano, seu 
horizonte de vida permanente e comunidade fundamental”. 
Nela o ser humano encontra “a possibilidade de expandir-se 
no seu modo próprio de ser, enquanto proximidade e relação, 
capaz de comunhão” (p.102-103). Este mandamento indica, 
portanto, que a família encontra, no plano de Deus, a sua 
identidade e a sua missão, de ser “íntima comunidade de 
vida e de amor” (FC 17). Por isso, desde os tempos remotos 
do povo de Israel, ela foi defendida e deve ser preservada, 
pois é “o santuário da vida” (AL 83). 

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

forma de oração, pedido ou agradecimento, pessoalmente, 
em família ou comunitariamente?
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4º) Contemplação: O que o texto me/nos indica viv-
er/testemunhar e ensinar?

- O que a reflexão sobre esse mandamento me/nos faz 
ver melhor, nos ensina? Que iniciativas em defesa da pessoa 
humana, dos casais e da família poderíamos fazer? O que 
poderíamos fazer para quem está vivendo situações difíceis? 
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“Fratelli Tutti”: Coração aberto ao mundo todo
Pe. Nelson Tonello1

Nosso querido e sempre admirável Papa Francisco escreveu uma carta encíclica sobre a 
fraternidade e a amizade social intitulada “FRATELLI TUTTI”. Na língua italiana significa 
“todos irmãos”, uma palavra que ouvimos com o maior prazer: somos todos filhos e filhas do 
Pai/ irmãos no cuidado da vida/ no cuidado do planeta terra/ bem como na vivência da fé/ e no 
compromisso do Evangelho. Irmãos e irmãs na sagrada missão de construir do Reino de Deus.

No capítulo IV da encíclica, o Papa aborda a necessidade de abrir-nos ao outro e sobretu-
do, abrir-nos ao migrante. Ninguém deve fechar-se em si mesmo ou fechar qualquer tipo de 
fronteira, pois dependemos uns dos outros: “ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém”, 
afirma Francisco. Além do mais, o mundo foi criado para todos. Era assim que Jesus falava: 
“O sol e a chuva são para todos” (Mt 5,45).

Todos Migrantes
Na verdade, todos nós somos devedores ao país que acolheu nossos antepassados vindos da Itália/ da Alemanha/ da 

Polônia/ da África/ ou de outros países. Somos filhos/ netos/ ou bisnetos de migrantes. Bem acolhidos, os migrantes con-
struíram história.

Nossos antepassados foram empurrados para a migração por motivos diversos, especialmente pela injustiça e pela 
fome. Na verdade, expulsos da pátria... Todos carregavam na alma e no coração grandes sonhos: encontrar um espaço para 
viver com dignidade e liberdade. Entre as muitas correntes migratórias, os antigos escravos do Egito, nossos antepassados, 
conhecidos com o nome de israelitas, sonhavam com uma “terra onde corresse leite e mel” (Ex 3,8). Leite era símbolo de 
alimentação e mel, símbolo de liberdade. Mais tarde, na mesma direção, o profeta Isaías anunciava “novos céus e nova ter-
ra” (Is 65,17-25). Jesus, por sua vez, falava do mesmo jeito: 92 vezes falou em “Reino de Deus”, nos dizem os Evangelhos. 
Era tudo o que o povo de Jesus queria ouvir. E é assim que nós também queremos. O Reino prometido para a eternidade 
é graça do Pai. O Reino de Deus aqui da terra, deve ser construído pela busca da verdade/ pela prática da justiça/ e pela 
vivência da solidariedade. Então, depende de Deus e depende de nós... Só assim dá certo.

Os Migrantes daqui e dali
Na região de nossas dioceses e comunidades, encontramos homens/ mulheres/ e crianças diferentes de nós: pela cor 

da sua pele/ pela língua/ pelos costumes/ e até pela religião que professam: senegaleses/ haitianos/ venezuelanos/ e outros. 
No contato com eles, percebemos serem pessoas iguais a nós, gente boa/ corretos/ e trabalhadores. Nos seus rostos/ na 
fala/ e nos seus sentimentos, de maneira misturada, manifestam a dor da migração/ a saudade dos familiares/ e a esperança 
do “pão/ do teto/ e do trabalho”, como sempre fala Francisco. Desejamos firmemente que todos encontrem o espaço que 
procuram para viver com dignidade. De nossa parte uma palavra/ um gesto/ e o testemunho de vida, farão muita diferença!

O que o Papa propõe
O Papa propõe uma coisa simples: abertura do coração às pessoas e à cultura dos migrantes: acolher/ proteger/ 

promover/ e integrar. Como vemos, nada de muito complicado. Para isto é preciso “recuperar a boa vizinhança e a sol-
idariedade”, recomenda Francisco. Os migrantes, são sempre uma bênção e um dom. Eles veem para somar e com eles 
podemos aprender e nos enriquecer com belíssimas lições do Evangelho. Sobretudo, nos unir para construir uma sociedade 
democrática/ justa/ solidária/ e ecumênica. Não deveremos, porém, esquecer um alerta: isto só será possível “se a alma não 
for pequena”, como adverte o poeta Fernando Pessoa.
1 Nelson Isidoro Tonello é especialista em Ciências Bíblicas pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, SP; Licenciado em Filosofia, UPF, Passo Fundo, RS; Licenciado 
em Pedagogia e Especialização em Filosofia, FAFIMC, Viamão, RS; Bacharel em Teologia, Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, SP. E-mail: nelsontonello@yahoo.com.br
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O desafi o da oração
Como o título já diz, essa 

dinâmica é um desafi o entre os cate-
quizandos. Não é necessário nen-
hum material, apenas o terço para 
rezar. O propósito aqui é mostrar 
a força e o poder da corrente de 
oração, principalmente nesse mo-
mento de pandemia, em que todos 
rezam pela libertação da saúde do mundo.

O catequista inicia a primeira dezena do santo terço 
em sua casa, no fi nal envia uma foto do momento no grupo 
do WhatsApp e desafi a outro integrante a continuar. Dessa 

144ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (140)
Tânia Madalosso

forma, cada família 
irá rezar uma deze-
na, sempre no fi nal 
escolhendo quem 
continuará.

A moral é 
que apenas um 
catequizando rezando, o terço não é 
completo pois foi realizada apenas 

uma dezena de oração, porém juntos é possível terminá-lo. 
No fi nal das dinâmicas de catequese o grupo verá quantos 
terços foram possíveis rezar até o último integrante enten-
dendo a importância da união em oração.

Peru ao molho de damasco
Ingredientes
1 peru temperado;
2 xícara (chá) de caldo de galinha 

natural;
1 xícara (chá) de suco de laranja;
Raspas de gengibre;
150 g de damasco;
Sal e pimenta-do-reino a gosto;
1 colher (café) de açúcar mascavo.
Modo de fazer
Assa o peru conforme as instruções da embalagem e, de-

pois de pronto, retirar da assadeira e reservar. Pegare a assadei-
ra, coloque o caldo de galinha e as raspas de gengibre e leve 
ao fogo alto, sempre raspando o fundo da assadeira com uma 
colher de pau. Após ferver, passar a mistura por uma peneira 
fi na e transferir para uma panela. Acrescentar os damascos e 
deixar cozinhar por mais 10 minutos. Depois disso, deixar esse 
líquido esfriar e bater no liquidifi cador. Acrescentar o restan-
te dos ingredientes: o suco de laranja, sal, pimenta-do-reino 
e açúcar e reservar. Quando for servir, 
aquecer esse molho e servir com o peru.

Bolo mousse sensação de 
morango

Ingredientes
Pão de ló de chocolate
3 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de água morna
1/4 xícara (chá) de chocolate em pó 50%
1/2 colher (sopa) de fermento em pó

Mousse de morango
1 caixa de creme de leite
1/2 lata de leite condensado
1/2 suco de morango mid
1 colher (sobremesa) de gelatina incolor
1/2 caixa de morango fresco picado

Ganache de chocolate
200 g de chocolate meio amargo em barra
1 caixa de creme de leite 200 g

Calda para molhar o bolo
Guaraná sem gás

Modo de Preparo
Pão de ló de Chocolate
Separe as claras e gemas, depois coloque as gemas na pe-

neira e deixe escorrer sem mexer com a colher, depois reserve
Bata as claras em neve, com a batedeira ligada adicione 

as gemas uma a uma
Adicione o açúcar e deixe bater 

bem até dissolver
Com a batedeira ligada em veloci-

dade mínima, adicione o chocolate em pó
Coloque a farinha intercalando 

com a água morna, depois adicione o 
fermento rapidamente e desligue a bat-
edeira

Coloque em uma forma redonda 
de 23x5 cm sem untar dos lados e com fundo forrado de papel 
manteiga

Asse em um forno 180 ° C de 30 a 35 minutos, depende 
da potência do seu forno
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Tamara
Phoenix dactylifera L.
Pertence à família das Are-

cacáceas
Também conhecido como: 

Tamareira
A Tamara é uma palmeira 

que quando adulta chega a atingir 
até 25 metros de altura. Apresenta 
folhas grandes e resistentes à luz 
solar e escassez de chuva. O seu 
fruto é uma cacho grande, de cor 

laranja-vermelho contendo inúmeras sementes ótimas para 
o consumo humano. Do mesmo também pode ser feito um 
óleo indicado para a alimentação. Geralmente vive em ter-
renos arenosos onde chove muito pouco anualmente.

Propriedades medicinais:
Usa-se principalmente consumir a polpa dos frutos. 

Ela é rica em vitaminas do complexo B, que é a maior re-
sponsável pela manutenção da saúde emocional e mental do 
ser humano; Cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes 

e atua na coagulação e contração muscular; Ferro, que é 
essencial para produção da hemoglobina, dos glóbulos ver-
melhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular 
e no transporte do oxigênio para o organismo todo; Fibras, 
que auxiliam e regram o bom funcionamento do estomago 
e intestino e Potássio que ajuda a regular a pressão celular, 
arterial, fortalece as artérias, também normaliza o ritmo do 
coração e regula o equilíbrio da água corporal. 

O consumo do fruto ao natural benefi cia a pessoa para 
acalmar moderadamente a febre biliosa, diminuir o efeito 
da dor provocada por hemorroidas e ajuda a reconstituir o 
funcionamento dos intestinos. 

A polpa dos frutos misturada com o mel é ótima para 
problemas de tosse, gripe, resfriado, catarro preso ao pulmão 
e fortalecer todo o sistema respiratório. 

Com a polpa da fruta da Tamara também pode ser feito 
excelentes doces e outra guloseimas. 

Obs.: Não foram encontrados na literatura consulta-
da. Porém nenhuma planta deve ser consumida em excesso 
e nenhum tratamento deve ser feito sem orientação medica 
ou conhecimento cientifi co.

Mousse de morango
Bata na batedeira o creme de leite, o leite condensado e 

o mid de morango
Diluir a gelatina incolor em 3 colheres (sopa) de água, 

depois coloque no micro-ondas por 10 segundos para diluir a 
gelatina

Junte com a mistura da batedeira, depois bata o chantili 
a parte

Com a espátula ou fue junte a mistura de creme de leite, 
leite condensado, mid de morango e gelatina incolor com 3 
xícaras (chá) de chantili já batido

Pique os morangos, seque bem e coloque no recheio do 
bolo

Ganache de chocolate
No micro-ondas, derreta o chocolate meio amargo, mexa 

a cada 30 segundos até derreter
Depois adicione o creme de leite de caixinha, misture

Montagem
Corte o bolo em 3 partes iguais, depois cubra a forma de 

plástico e intercale as camadas com o mousse sempre borrifan-
do guaraná

Deixe na geladeira de um dia para outro para desenfor-
mar, depois cubra com ganache e enfeite a gosto

Benefícios da água
Um copo de água corta a sensação de fome durante a noite para 

quase 100% das pessoas em regime.  É o que mostra um estudo na Uni-
versidade de Washington.

Falta de água é o fator nº 1 da causa de fadiga durante o dia.
Estudos preliminares indicam que de 8 a 10 copos de água por dia 

poderiam aliviar signifi cativamente as dores nas costas e nas juntas em 
80% das pessoas que sofrem desses males. Uma mera redução de 2% da 
água no corpo humano pode provocar incoerência na memória de curto 
prazo, problemas com matemática e difi culdade em focalizar um écran 
de computador ou uma página impressa. 

Beber 5 copos de água por dia diminui o risco de câncer no cólon 
em 45%, pode diminuir o risco de câncer de mama em 79% e em 50% a 
probabilidade de se desenvolver câncer na bexiga. 

Dois a três litros de água são necessários todos os dias.
Você está bebendo a quantidade de água que deveria, todos os 

dias?
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