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

- 1º, 7º Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação.

- 04, 09h, Dom Adimir preside missa 
da peregrinação dos Missionários Saleti-
nos ao Santuário de Aparecida; das 08h30 
às 17h, segundo Congresso Missionário 
Diocesano, em local a ser defi nido.

- 05 – 23º DTC-B – Dia de oração 
pelas vocações e da partilha; dia orações 
pela Pátria.

- 07 – Dia da Pátria – Grito dos Excluídos
 -08 – Natividade de Nossa Senhora
 -10 – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 
- 11, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, em Itati-

ba; às 18h30, missa no Santuário com Pe. Anderson Faenel-
lo e participação especial do Cursilho de Cristandade; 19h, 
Dom Adimir, missa e crisma na igreja São Miguel, Rio Toldo, 
Paróquia N. Sra. das Dores, Capoerê..

- 12 – 24º DTC-B – Festa das capelinhas na sede paroquial 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; às 16h, na Catedral 
São José, Erechim, ordenação episcopal de Mons. Cleocir 
Bonetti, Bispo eleito de Caçador, SC.

- 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 – Exaltação da Santa Cruz – 34ª 
Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado 
Paca, Erechim; 19h, reunião da Área Pas-
toral de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas.

- 19 – 25º DTC-B – celebração dos 175 
anos da aparição de N. Sra. da Salette, no 
Santuário em Marcelino Ramos presidida 
por Dom Ricardo Hoepers, Bispo de Rio 
Grande; às 10h, Dom Adimir, ordenação 
presbiteral em Cascavel, PR.

- 24, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para 
as Paróquias de Erechim; às 19h30, crismas na igreja Santa 
Luzia, Bairro Atlântico, Erechim. 

- 25, às 08h, no Centro  Diocesano, encontro de candidatos 
ao diaconato; 18h, Dom Adimir, crismas na igreja Santa Luz-
ia, Bairro Atlântico, Erechim.

- 26 – 26º DTC-B – 86ª Romaria da Salette – “Salette, 
caminho de esperança e de paz para a família” – 09h e 18h, 
crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; 
09h30 às 16h, preparação para o matrimônio da Área Pastoral 
de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas. 

- 28, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para 
as Paróquias de Itatiba do  Sul, Erval Grande, Benjamin Con-
stant, São Valentim e Barão de Cotegipe. 

- 29 – 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
- 30, às 08h30, Dom Adimir, reunião na URI.  

Oração para viver a Palavra de Deus
Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade, 
viestes do Pai para ser nosso Mestre e nos ensinar
seu caminho na verdade: vida e Espírito
são as palavras que n os destes.
Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus
e suas incompreensíveis riquezas. 
Mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria
e da ciência de Deus, que em vós estão guardados.
Fazei com que a Palavra habite em nossa vida 
e ilumine nossos passos. 
Fazei com que a Palavra se espalhe rapidamente
e chegue até os confi ns da terra. 
Que São Paulo seja nosso exemplo, inspiração e guia. Amém.
(oração da celebração de encerramento do subsídio Mês da Bíblia 2021 das Edições Paulinas, p. 64)
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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
«Eu estou contigo todos os dias»

Queridos avôs, queridas 
avós!

«Eu estou contigo todos os 
dias» (cf. Mt 28, 20) é a promessa 
que o Senhor fez aos discípulos an-
tes de subir ao Céu; e hoje repete-a 
também a ti, querido avô e querida 
avó. Sim, a ti! «Eu estou contigo 
todos os dias» são também as pala-
vras que eu, Bispo de Roma e idoso 
como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste primeiro Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja está solidária 
contigo – ou melhor, connosco –, preocupa-se contigo, ama-
te e não quer deixar-te abandonado.

Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difí-
cil: a pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa, 
uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um, 
mas, a nós idosos, reservou-nos um tratamento especial, um 
tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram – e 
muitos partiram –, viram apagar-se a vida do seu cônjuge 
ou dos próprios entes queridos, e tantos – demasiados – vi-
ram-se forçados à solidão por um tempo muito longo, iso-
lados.

O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações 
deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa ex-
periência de ter sido afastado; a nossa solidão – agravada pela 
pandemia – não O deixa indiferente. Segundo uma tradição, 
também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua 
comunidade, porque não tinha filhos; a sua vida – como a 
de Ana, sua esposa – era considerada inútil. Mas o Senhor 
enviou-lhe um anjo para o consolar. Estava ele, triste, fora 
das portas da cidade, quando lhe apareceu um Enviado do 
Senhor e lhe disse: «Joaquim, Joaquim! O Senhor atendeu a 
tua oração insistente».[1] Giotto dá a impressão, num afresco 
famoso[2], de colocar a cena de noite, uma daquelas inúmeras 
noites de insónia a que muitos de nós se 
habituaram, povoadas por lembranças, 
inquietações e anseios.

Ora, mesmo quando tudo parece 
escuro, como nestes meses de pan-
demia, o Senhor continua a enviar anjos 
para consolar a nossa solidão repetin-
do-nos: «Eu estou contigo todos os 
dias». Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. 
Está aqui o sentido deste Dia Mundi-
al que eu quis celebrado pela primeira 
vez precisamente neste ano, depois dum 
longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida 
social: oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – 
especialmente quem dentre vós está mais sozinho – receba a 
visita de um anjo!

Este anjo, algumas vez-
es, terá o rosto dos nossos netos; 
outras vezes, dos familiares, dos 
amigos de longa data ou conheci-
dos precisamente neste momento 
difícil. Neste período, aprendemos 
a entender como são importantes, 
para cada um de nós, os abraços e 
as visitas, e muito me entristece o 
facto de as mesmas não serem ain-

da possíveis em alguns lugares.
Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros tam-

bém através da Palavra divina, que Ele nunca deixa faltar 
na nossa vida. Cada dia, leiamos uma página do Evangelho, 
rezemos com os Salmos, leiamos os Profetas! Ficaremos co-
movidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura 
ajudar-nos-á também a entender aquilo que o Senhor nos 
pede hoje na vida. De facto, Ele manda os operários para 
a sua vinha a todas as horas do dia (cf. Mt 20, 1-16), em 
cada estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de 
que recebi a chamada para me tornar Bispo de Roma quan-
do tinha chegado, por assim dizer, à idade da aposentação e 
imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor 
está sempre junto de nós – sempre – com novos convites, 
com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre 
junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e nunca vai 
para a reforma. Nunca.

No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos Apóstolos: 
«Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os 
a cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (28, 19-20). Es-
tas palavras são dirigidas também a nós, hoje, e ajudam-nos 
a entender melhor que a nossa vocação é salvaguardar as 
raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. 
Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Sal-

vaguardar as raízes, transmitir a fé aos 
jovens e cuidar dos pequeninos. Não 
vos esqueçais disto.

Não importa quantos anos tens, se 
ainda trabalhas ou não, se ficaste sozin-
ho ou tens uma família, se te tornaste avó 
ou avô ainda relativamente jovem ou já 
avançado nos anos, se ainda és autóno-
mo ou precisas de ser assistido, porque 
não existe uma idade para aposentar-se 
da tarefa de anunciar o Evangelho, da 
tarefa de transmitir as tradições aos ne-
tos. É preciso pôr-se a caminho e, so-

bretudo, sair de si mesmo para empreender algo de novo. 
Portanto existe uma renovada vocação, também para 

ti, num momento crucial da história. Perguntar-te-ás: Mas, 
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como é possível? As minhas ener-
gias vão-se exaurindo e não creio que 
possa ainda fazer muito. Como posso 
começar a comportar-me de maneira 
diferente, quando o hábito se tornou a 
regra da minha existência? Como posso 
dedicar-me a quem é mais pobre, se já 
tenho tantas preocupações com a minha 
família? Como posso alongar o meu ol-
har, se não me é permitido sequer sair da 
residência onde vivo? Não é um fardo 
já demasiado pesado a minha solidão? 
Quantos de vós se interrogam: Não é um fardo já demasi-
ado pesado a minha solidão? O próprio Jesus ouviu Nico-
demos dirigir-Lhe uma pergunta deste tipo: «Como pode um 
homem nascer, sendo velho?» (Jo 3, 4). Isso é possível – 
responde o Senhor –, abrindo o próprio coração à obra do 
Espírito Santo, que sopra onde quer. Com a liberdade que 
tem, o Espírito Santo move-Se por toda a parte e faz aquilo 
que quer.

Como afirmei já mais de uma vez, da crise que o mun-
do atravessa, não sairemos iguais: sairemos melhores ou pi-
ores. E «oxalá não seja mais um grave episódio da história, 
cuja lição não fomos capazes de aprender [somos de cabeça 
dura!]. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram 
por falta de respiradores (...). Oxalá não seja inútil tanto sof-
rimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova for-
ma de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos 
devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça» 
(Papa Francisco, Enc. Fratelli tutti, 35). Ninguém se salva 
sozinho. Devedores uns dos outros. Todos irmãos.

Nesta perspectiva, quero dizer que há necessidade de ti 
para se construir, na fraternidade e na amizade social, o mun-
do de amanhã: aquele em que viveremos – nós com os nossos 
filhos e netos –, quando se aplacar a tempestade. Todos de-
vemos ser «parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades 
feridas» (Ibid., 77). Entre os vários pilares que deverão suste-
ntar esta nova construção, há três que tu – melhor que outros 
– podes ajudar a colocar. Três pilares: os sonhos, a memória 
e a oração. A proximidade do Senhor dará – mesmo aos mais 
frágeis de nós – a força para empreender um novo caminho 
pelas estradas do sonho, da memória e da oração.

Uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa: 
«Os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões» 
(3, 1). O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens 
e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos 
dos idosos e levá-los por diante? Mas, para isso, é necessário 
continuar a sonhar: nos nossos sonhos de justiça, de paz, 
de solidariedade reside a possibilidade de os nossos jovens 
terem novas visões e, juntos, construirmos o futuro. É pre-
ciso que testemunhes, também tu, a possibilidade de se sair 
renovado duma experiência dolorosa. E tenho a certeza de 
que não será a única, pois, na tua vida, terás tido tantas e 
sempre conseguiste triunfar delas. E, dessa experiência que 
tens, aprende como sair da provação atual. 

Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a 
memória. Penso como pode ser de grande valor a memória 
dolorosa da guerra, e quanto podem as novas gerações apren-

der dela a respeito do valor da paz. E, 
a transmitir isto, és tu que viveste a 
tribulação das guerras. Recordar é uma 
missão verdadeira e própria de cada 
idoso: conservar na memória e levar 
a memória aos outros. Segundo Edith 
Bruck que sobreviveu à tragédia do Ho-
locausto, «mesmo que seja para iluminar 
uma só consciência, vale a pena a fadi-
ga de manter viva a recordação do que 
foi… e continua. Para mim, a memória é 
viver».[3] Penso também nos meus avós e 

naqueles de vós que tiveram de emigrar e sabem quanto custa 
deixar a própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procu-
ra dum futuro. Talvez tenhamos algum deles ao nosso lado a 
cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um mun-
do mais humano, mais acolhedor. Mas, sem a memória, não 
se pode construir; sem alicerces, tu nunca construirás uma 
casa. Nunca. E os alicerces da vida estão na memória.

Por fim, a oração. Como disse o meu predecessor, 
Papa Bento (um idoso santo, que continua a rezar e trabalhar 
pela Igreja), «a oração dos idosos pode proteger o mundo, 
ajudando-o talvez de modo mais incisivo do que a fadiga 
de tantos».[4] Disse-o quase no fim do seu pontificado, em 
2012. É belo! A tua oração é um recurso preciosíssimo: é 
um pulmão de que não se podem privar a Igreja e o mundo 
(cf. Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 262). So-
bretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que 
estamos – todos na mesma barca – a atravessar o mar tem-
pestuoso da pandemia, a tua intercessão pelo mundo e pela 
Igreja não é vã, mas indica a todos a serena confiança de um 
porto seguro.

Querida avó, querido avô! Ao concluir esta minha 
mensagem, gostaria de indicar, também a ti, o exemplo do 
Beato (e proximamente Santo) Carlos de Foucauld. Viveu 
como eremita na Argélia e lá, naquele contexto periférico, 
testemunhou «os seus desejos de sentir todo o ser humano 
como um irmão» (Enc. Fratelli tutti, 287). A sua história 
mostra como é possível, mesmo na solidão do próprio deser-
to, interceder pelos pobres do mundo inteiro e tornar-se ver-
dadeiramente um irmão e uma irmã universal.

Peço ao Senhor que cada um de nós, graças também 
ao seu exemplo, alargue o próprio coração e o torne sensível 
aos sofrimentos dos últimos e capaz de interceder por eles. 
Oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, e em partic-
ular aos mais jovens, estas palavras de consolação que ouvi-
mos hoje dirigidas a nós: «Eu estou contigo todos os dias». 
Avante e coragem! Que o Senhor vos abençoe.

Roma, São João de Latrão, na Festa da Visitação da 
Virgem Santa Maria, 31 de maio de 2021.

FRANCISCO
[1] O episódio é narrado no Protoevangelho de Tiago.
[2] Trata-se da imagem escolhida como logotipo do Dia Mundial dos 

Avós e dos Idosos.
[3] «La memoria è vita, la scrittura è respiro», in L'Osservatore Ro-

mano (26 de janeiro de 2021).
[4] Visita à casa-família “Viva gli anziani”, 12 de novembro de 2012.
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Discurso do Papa Francisco aos Diáconos Permanentes
da Diocese de Roma, com seus Familiares

Sala da Bênçãos, sábado, 19 de 
junho de 2021

Queridos irmãos e irmãs, bom 
dia e bem-vindos! Obrigado pela vis-
ita.

Agradeço-vos as vossas pala-
vras e os vossos testemunhos. Saú-
do o Cardeal Vigário, todos vós e as 
vossas famílias. Estou feliz, Giustino, 
por teres sido nomeado Diretor da Cáritas: olhando para ti, 
penso que crescerás, tens o dobro da altura do padre Ben, vai 
em frente! [risos, aplausos]. Como também pelo facto de a 
Diocese de Roma ter retomado o antigo costume de confiar 
uma igreja a um diácono para que se torne uma Diaconia, 
como fez contigo, querido Andrea, num bairro operário da 
cidade. Saúdo com afeto a ti e à tua esposa Laura. Espero que 
não acabes como São Lourenço, mas vai em frente! [risos].

Dado que me perguntastes o que espero dos diáconos 
de Roma, dir-vos-ei algumas coisas, como frequentemente 
faço quando me encontro convosco e paramos para trocar 
algumas palavras com alguns de vós.

Comecemos por refletir um pouco sobre o ministério 
do diácono. O principal caminho a seguir é o que o Concílio 
Vaticano ii  indicou, que entendeu o diaconado como «grau 
próprio e permanente da Hierarquia». A Lumen gentium , 
depois de descrever a função dos presbíteros como uma par-
ticipação na função sacerdotal de Cristo, ilustra o ministério 
dos diáconos, «aos quais foram impostas as mãos “não em 
ordem ao sacerdócio, mas ao ministério”» (n. 29). Esta dif-
erença não é insignificante. O diaconado, que no conceito 
anterior foi reduzido a uma ordem de passagem para o sac-
erdócio, recupera assim o seu lugar e a sua especificidade. 
O simples facto de enfatizar esta diferença ajuda a superar o 
flagelo do clericalismo, que coloca uma casta de sacerdotes 
“acima” do Povo de Deus. Este é o núcleo do clericalismo: 
uma casta sacerdotal “acima” do Povo de Deus. E se isto 
não for resolvido, o clericalismo continuará na Igreja. Os 
diáconos, precisamente porque se dedicam ao serviço deste 
Povo, lembram que no corpo eclesial ninguém se pode ele-
var acima dos outros.

Na Igreja, deve prevalecer a lógica oposta, a lógica do 
abaixamento . Somos todos chamados a abaixar-nos, porque 
Jesus abaixou-se, fez-se servo de todos. Se há alguém que é 
grande na Igreja, é Ele, que se fez o mais pequeno e o servo 
de todos. E tudo começa aqui, como nos recorda o facto de 
que o diaconado é a porta de entrada da Ordem. E perman-
ece-se diácono para sempre. Recordemos, por favor, que 
para os discípulos de Jesus, amar é servir  e servir é reinar 
. O poder está no serviço, não noutro aspeto. E como vos 
lembrastes do que eu disse, que os diáconos são os guardiões 
do serviço na Igreja, por isso podemos dizer que eles são os 

guardiões do verdadeiro “poder” na 
Igreja, para que ninguém vá além do 
poder do serviço. Pensai nisto!

O diaconado, seguindo o 
caminho elevado do Concílio, con-
duz-nos assim ao centro do mistério 
da Igreja. Tal como falei de uma “Ig-
reja constitutivamente missionária” 
e de uma “Igreja constitutivamente 

sinodal”, assim digo que devemos falar de uma “Igreja 
constitutivamente diaconal ”. Se esta dimensão de serviço 
não for vivida, todos os ministérios se esvaziam a partir de 
dentro, tornam-se estéreis, não produzem frutos. E pouco a 
pouco mundanizam-se. Os diáconos recordam à Igreja que 
aquilo que Santa Teresinha descobriu é verdade: a Igreja tem 
um coração queimado pelo amor. Sim, um coração humilde 
que palpita de serviço. Os diáconos lembram-nos isto quan-
do, como o diácono São Francisco, trazem aos outros a prox-
imidade de Deus sem se imporem, servindo com humildade 
e alegria. A generosidade de um diácono que se dedica sem 
procurar as primeiras filas perfuma de Evangelho, conta a 
grandeza da humildade de Deus que dá o primeiro passo — 
sempre, Deus dá sempre o primeiro passo — para ir ao en-
contro inclusive daqueles que lhe viraram as costas.

Hoje é necessário prestar atenção a outro aspeto. A 
diminuição do número de sacerdotes levou a um compro-
misso predominante dos diáconos com tarefas de substitu-
ição que, por muito importantes que sejam, não constituem 
a natureza específica do diaconado. São tarefas de substi-
tuição. O Concílio, depois de falar de serviço ao Povo de 
Deus «no ministério da Liturgia, da palavra e da caridade», 
sublinha que os diáconos são sobretudo — sobretudo — 
«consagrados aos ofícios da caridade e da administração» 
(Lumen gentium , 29). A frase remonta ao início dos sécu-
los, quando os diáconos se ocupavam em nome e por conta 
do bispo das necessidades dos fiéis, especialmente dos po-
bres e dos doentes. Podemos também recorrer às raízes da 
Igreja de Roma. Não penso apenas em São Lourenço, mas 
também na decisão de dar vida às diaconias . Na grande 
metrópole imperial foram organizados sete lugares, distintos 
das paróquias e distribuídos pelos municípios da cidade, nos 
quais os diáconos realizavam um trabalho intenso a favor 
de toda a comunidade cristã, em particular dos “últimos”, 
de modo que, como dizem os Atos dos Apóstolos , nenhum 
entre eles fosse necessitado (cf. 4, 34).

Por esta razão, em Roma, procurou-se recuperar esta 
antiga tradição com a diaconia na igreja de Santo Estanislau. 
Sei que estais presentes também na Cáritas e noutras reali-
dades próximas dos pobres. Ao fazê-lo, nunca perdereis o 
rumo: os diáconos não serão “meios-sacerdotes” ou padres 
de segunda categoria, nem “acólitos de luxo”, não, não se 
pode caminhar nessa estrada; serão servos atenciosos que 
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trabalham a fim de que ninguém seja excluído e para que 
o amor do Senhor toque concretamente a vida das pessoas. 
Em suma, poder-se-ia resumir a espiritualidade diaconal 
em poucas palavras, ou seja, a espiritualidade do serviço: 
disponibilidade interior e abertura exterior . Disponíveis 
dentro, de coração, prontos a dizer sim, dóceis, sem fazer a 
vida girar em torno da própria agenda; e abertos ao exterior, 
olhando para todos, especialmente para aqueles que ficam 
fora, aqueles que se sentem excluídos. Li ontem um texto 
do padre Orione, que falava sobre o acolhimento dos neces-
sitados, que dizia: «Nas nossas casas — referia-se aos reli-
giosos da sua congregação — nas nossas casas todos aque-
les que têm uma necessidade, qualquer tipo de necessidade, 
qualquer coisa, mesmo aqueles que têm uma dor, devem ser 
acolhidos». E isto agrada-me. Receber não apenas os neces-
sitados, mas também quantos sentem dor. Ajudar estas pes-
soas é importante. Confio-vos isto!

Quanto ao que espero dos diáconos de Roma, acres-
cento mais três breves ideias — mas não vos assusteis: já 
termino — que não vão na direção das coisas a “fazer”, mas 
das dimensões a cultivar. Em primeiro lugar, espero que se-
jais humildes . É triste ver um bispo e um padre pavonearem-
se, mas é ainda mais triste ver um diácono que se quer co-
locar no centro do mundo, ou no centro da liturgia, ou no 
centro da Igreja. Humildes. Que todo o bem que praticais 
seja um segredo entre vós e Deus. E assim dará frutos.

Em segundo lugar, espero que sejais bons esposos  e 
bons pais . E bons avós. Isto dará esperança e conforto aos 

casais que estão a atravessar momentos de fadiga e que en-
contrarão na vossa simplicidade genuína uma mão esten-
dida. Poderão pensar: “Olha o nosso diácono! Ele sente-se 
feliz por estar com os pobres, mas também com os filhos, a 
esposa e até com o pároco”! Também com a sogra, é muito 
importante! Fazer tudo com alegria, sem se queixar: é um te-
stemunho que vale mais do que muitos sermões. E as queix-
as, fora. Sem reclamar. “Tive muito trabalho, tanto...”. Nada. 
Engoli [mandai para dentro] estas coisas. Fora. O sorriso, a 
família, abertos à família, a generosidade...

Por fim, em terceiro lugar, espero que sejais sentinelas 
: não só que saibais avistar os pobres e distantes — isto não é 
difícil — mas que ajudeis a comunidade cristã a avistar Jesus 
nos pobres e nos distantes, enquanto bate à nossa porta através 
deles. É também uma dimensão catequética e profética da sen-
tinela-profeta-catequista que sabe ver além e ajudar os outros 
a ver além, e a ver os pobres que estão longe. Podeis fazer vos-
sa aquela bonita imagem que se encontra no final dos Evangel-
hos, quando de longe Jesus pergunta aos seus discípulos: «Não 
tendes nada para comer?» E o discípulo amado reconhece-o e 
diz: «É o Senhor»! (Jo  21, 5.7). Qualquer que seja a necessi-
dade, vejamos o Senhor. Assim também vós vedes o Senhor 
quando, em tantos seus irmãos mais pequenos, ele pede para 
ser alimentado, acolhido e amado. Eis, gostaria que fosse este 
o perfil dos diáconos de Roma e do mundo inteiro. Trabalhai 
nisto. Sede generosos e ide em frente deste modo!

Agradeço-vos o que fazeis e o que sois e peço-vos, por 
favor, que continueis a rezar por mim. Obrigado!

Bênção dos pálios e celebração eucarística na solenidade
dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 29/6/2021

Dois grandes Apóstolos, 
Apóstolos do Evangelho, e duas 
colunas angulares da Igreja: Pedro 
e Paulo. Hoje celebramos a sua fes-
ta. Observemos de perto estas duas 
testemunhas da fé: no centro da sua 
história, não está a própria destreza; 
no centro, está o encontro com Cris-
to que lhes mudou a vida. Fizeram a 
experiência de um amor que os cu-
rou e libertou e, por isso, tornaram-se 
apóstolos e ministros de libertação 
para os outros.

Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram 
libertados. Detenhamo-nos neste ponto central.

Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em pri-
meiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura 
de ter falido, e isso verificou-se graças ao amor incondicio-
nal de Jesus. Embora fosse um hábil pescador, várias vezes 
experimentou, em plena noite, o sabor amargo da derrota 
por não ter pescado nada (cf. Lc 5, 5; Jo 21, 5) e, perante 

as redes vazias, sentiu a tentação do 
desânimo; apesar de forte e impet-
uoso, muitas vezes se deixou tomar 
pelo medo (cf. Mt 14, 30); embora 
fosse um discípulo apaixonado do 
Senhor, continuou a pensar à maneira 
do mundo, sem conseguir entender e 
aceitar o significado da Cruz de Cris-
to (cf. Mt 16, 22); apesar de dizer-se 
pronto a dar a vida por Ele, bastou 
sentir-se suspeitado de ser um dos 
Seus para se atemorizar chegando a 
negar o Mestre (cf. Mc 14, 66-72).

Mas Jesus amou-o desinteressadamente e apostou nele. 
Encorajou-o a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, 
a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para a sua 
própria fraqueza, a segui-Lo pelo caminho da Cruz, a dar a vida 
pelos irmãos, a apascentar as suas ovelhas. Deste modo liber-
tou-o do medo, dos cálculos baseados apenas nas seguranças 
humanas, das preocupações mundanas, infundindo nele a cora-
gem de arriscar tudo e a alegria de se sentir pescador de homens. 
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Foi precisamente a ele que chamou para confirmar na fé os 
irmãos (cf. Lc 22, 32). Como ouvimos no Evangelho, deu-
lhe as chaves para abrir as portas que levam a encontrar o 
Senhor e o poder de ligar e desatar: ligar os irmãos a Cristo 
e desatar os nós e as correntes das suas vidas (cf. Mt 16, 19).

Tudo isto só foi possível, porque antes, como nos dizia 
a primeira Leitura, Pedro foi libertado. As correntes que o 
mantêm prisioneiro são quebradas e, tal como aconteceu na 
noite da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, é 
convidado a levantar-se depressa, colocar o cinto e calçar as 
sandálias para sair. E o Senhor abre as portas diante dele (cf. 
At 12, 7-10). É uma nova história de abertura, de libertação, 
de correntes quebradas, de saída do cárcere que o prende. 
Pedro faz a experiência da Páscoa: o Senhor libertou-o.

Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação 
por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opres-
siva, a de si mesmo, e de Saulo – nome do primeiro rei de 
Israel – tornou-se Paulo, que significa «pequeno». Foi liber-
tado também daquele zelo religioso que o tornara fanático 
na defesa das tradições recebidas (cf. Gal 1, 14) e violento 
ao perseguir os cristãos. Foi libertado. A observância formal 
da religião e a defesa implacável da tradição, em vez de o 
abrir ao amor de Deus e dos irmãos, haviam-no endurecido: 
era um fundamentalista. Foi disto que Deus o libertou; ao 
invés, não o poupou a tantas fraquezas e dificuldades que 
tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora: as can-
seiras do apostolado, a enfermidade física (cf. Gal 4, 13-14); 
as violências e perseguições, 
os naufrágios, a fome e sede, e 
– segundo as suas próprias pa-
lavras – um espinho que o ator-
mentava na carne (cf. 2 Cor 12, 
7-10).

Paulo compreendeu as-
sim que «o que há de fraco no 
mundo é que Deus escolheu 
para confundir o que é forte» (1 
Cor 1, 27), que tudo podemos 
n’Ele que nos dá força (cf. Flp 
4, 13), que nada poderá jamais 
separar-nos do seu amor (cf. Rm 8, 35-39). Por isso, no final 
da sua vida, como nos dizia a segunda Leitura, Paulo pode 
dizer: «o Senhor esteve comigo» e «me livrará de todo o 
mal» (2 Tm 4, 17.18). Paulo fez a experiência da Páscoa: o 
Senhor libertou-o.

Queridos irmãos e irmãs, a Igreja olha para estes dois 
gigantes da fé e vê dois Apóstolos que libertaram a força do 
Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo 
encontro com Cristo. Ele não os julgou, nem humilhou, mas 
partilhou de perto e afetuosamente a sua vida, sustentando-os 
com a sua própria oração e, às vezes, admoestando-os para 
os impelir à mudança. A Pedro, disse Jesus com ternura: «Eu 
roguei por ti, para que a tua fé não desapareça» (Lc 22, 32); a 
Paulo, pergunta: «Saulo, Saulo, porque Me persegues?» (At 

9, 4). De igual modo procede Jesus também connosco: asse-
gura-nos a sua proximidade, rezando por nós e intercedendo 
junto do Pai; e repreende-nos com doçura quando erramos, 
para podermos encontrar a força de nos levantar novamente 
e retomar o caminho. 

Tocados pelo Senhor, também nós somos libertados. 
E sempre temos necessidade de ser libertados, porque só 
uma Igreja liberta é uma Igreja credível. Como Pedro, so-
mos chamados a ser libertos da sensação da derrota face à 
nossa pesca por vezes malsucedida; a ser libertos do medo 
que nos paralisa e torna medrosos, fechando-nos nas nossas 
seguranças e tirando-nos a coragem da profecia. Como Pau-
lo, somos chamados a ser libertos das hipocrisias da exteri-
oridade; libertos da tentação de nos impormos com a força 
do mundo, e não com a debilidade que deixa espaço a Deus; 
libertos duma observância religiosa que nos torna rígidos e 
inflexíveis; libertos de vínculos ambíguos com o poder e do 
medo de ser incompreendidos e atacados.

Pedro e Paulo oferecem-nos a imagem duma Igreja 
confiada às nossas mãos, mas conduzida pelo Senhor com 
fidelidade e ternura – é Ele que conduz a Igreja –; duma 
Igreja débil, mas forte com a presença de Deus; a imagem 
duma Igreja libertada que pode oferecer ao mundo aquela 
libertação que ele, sozinho, não se pode dar a si mesmo: a 
libertação do pecado, da morte, da resignação, do sentimen-
to da injustiça, da perda da esperança que embrutece a vida 
das mulheres e dos homens do nosso tempo.

Hoje, nesta celebração e 
depois, interroguemo-nos: quan-
ta necessidade de libertação têm 
as nossas cidades, as nossas so-
ciedades, o nosso mundo? Quan-
tas correntes devem ser quebra-
das e quantas portas trancadas 
devem ser abertas! Podemos ser 
colaboradores desta libertação, 
mas só se, primeiro, nos deix-
armos libertar pela novidade de 
Jesus e caminharmos na liber-
dade do Espírito Santo.

Hoje os nossos irmãos Arcebispos recebem o Pálio. 
Este sinal de unidade com Pedro recorda a missão do pastor 
que dá a vida pelo rebanho. É dando a vida que o Pastor, 
liberto de si mesmo, se torna instrumento de libertação para 
os irmãos. Hoje temos connosco a Delegação do Patriarcado 
Ecuménico, enviada para esta ocasião pelo querido irmão 
Bartolomeu: a vossa amável presença é um sinal precioso de 
unidade no caminho de libertação das distâncias que, escan-
dalosamente, dividem os crentes em Cristo. Obrigado pela 
vossa presença.

Rezamos por vós, pelos Pastores, pela Igreja, por todos 
nós: para que, libertados por Cristo, possamos ser apóstolos 
de libertação em todo o mundo.
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Papa Francisco na oração do Ângelus do dia 11 de julho 2021
Policlínica Uni-

versitária “A. Gemelli” 
Prezados irmãos 

e irmãs, bom dia!
Estou feliz por 

poder realizar o en-
contro dominical do 
Angelus até daqui, da 
Policlínica “Gemel-
li”. Estou grato a to-
dos vós: senti a vossa 
proximidade e o apo-
io das vossas orações. 
Obrigado de coração! O 
Evangelho que se lê na Liturgia de hoje narra que os discípu-
los de Jesus, por Ele enviados, «ungiam com óleo muitos 
doentes, curando-os» (Mc 6, 13). Este “óleo” faz-nos pen-
sar também no sacramento da Unção dos enfermos, que dá 
conforto ao espírito e ao corpo. Mas este “óleo” é também a 
escuta, a proximidade, a solicitude, a ternura de quem cuida 
da pessoa doente: é como uma carícia que faz sentir melhor, 
acalma a dor e revitaliza. Mais cedo ou mais tarde todos nós, 
todos, precisamos desta “unção” da proximidade e da ter-
nura, e todos podemos oferecê-la a outra pessoa, com uma 
visita, um telefonema, uma mão estendida a quem precisa de 
ajuda. Recordemos que, no protocolo do juízo final - Mateus 
25 - uma das coisas sobre as quais nos interrogarão será a 
proximidade aos doentes.

Nestes dias de hospitalização, experimentei mais uma 
vez como é importante dispor de um bom serviço de saúde, 
acessível a todos, como existe na Itália e noutros países. 

Um serviço de saúde 
gratuito, que assegure 
um bom atendimento 
acessível a todos. Não 
se pode perder este 
bem precioso. É preciso 
preservá-lo! E por isso 
todos devemos compro-
meter-nos, pois serve 
a todos e requer a con-
tribuição de todos. Até 
na Igreja às vezes acon-
tece que alguma institu-
ição de saúde, devido a 

uma má gestão, não está bem economicamente, e o primeiro 
pensamento que nos vem é de a vender. Mas na Igreja a vo-
cação não consiste em ter dinheiro, mas em prestar serviço, e 
o serviço é sempre gratuito. Não vos esqueçais disto: salvar 
as instituições gratuitas!

Quero manifestar o meu apreço e encorajamento aos 
médicos e a todos os profissionais da saúde e ao pessoal deste 
hospital e de outros hospitais. Trabalham tanto! E rezemos 
por todos os doentes. Eis algumas amigas crianças doentes... 
Por que sofrem as crianças? Por que sofrem as crianças é 
uma interrogação que toca o coração. Acompanhá-las com 
a oração e rezar por todos os doentes, especialmente pelos 
que se encontram em condições mais difíceis: que ninguém 
fique sozinho, que cada um possa receber a unção da escuta, 
da proximidade, da ternura e do cuidado. Peçamo-lo por in-
tercessão de Maria, nossa Mãe, Saúde dos enfermos.

Reflexão do Papa Francisco na oração do Ângelus
Praça São Pedro, 18 de julho de 2021
Estimados irmãos e irmãs, bom dia!
A atitude de Jesus, que observamos no Evangelho da Liturgia de 

hoje (Mc 6, 30-34), ajuda-nos a compreender dois aspectos importantes 
da vida. O primeiro é o descanso. Aos Apóstolos, que regressam cansados 
da missão e narram com entusiasmo tudo o que fizeram, Jesus dirige com 
ternura um convite: «Vinde à parte, para um lugar deserto, e descansai um 
pouco» (v. 31). Convida ao descanso.

Agindo assim, Jesus oferece-nos um ensinamento precioso. Em-
bora se regozije ao ver os seus discípulos felizes por causa dos prodígios 
da pregação, não se detém em elogios e perguntas, mas preocupa-se com 
o seu cansaço físico e interior. E por que faz isto? Porque quer alertá-los 
para um perigo, que está sempre à espreita também para nós: o perigo 
de nos deixarmos enredar pelo frenesi do fazer, de cairmos na armadilha 
do ativismo, onde o mais importante são os resultados que alcançamos, e 
de nos sentirmos protagonistas absolutos. Quantas vezes acontece até na 
Igreja: estamos atarefados, corremos, pensamos que tudo depende de nós 
e, no final, corremos o risco de negligenciar Jesus e no centro voltamos a 
pôr-nos sempre nós. É por isso que convida os seus discípulos a descansar 
um pouco à parte, com Ele. Não se trata apenas de descanso físico, mas é 
também repouso do coração. Dado que não é suficiente “desligar a toma-

da”, é preciso descansar verdadeiramente. E como se faz isto? Para o fazer, 
é necessário voltar à essência das coisas: parar, ficar em silêncio, rezar, 
para não passar da correria do trabalho à correria das férias. Jesus não evi-
tava as necessidades da multidão, mas todos os dias, antes de mais nada, 
retirava-se em oração, em silêncio, na intimidade com o Pai. O seu terno 
convite - descansai um pouco - deveria acompanhar-nos: irmãos e irmãs, 
tenhamos cuidado com o eficientismo, acabemos com a corrida frenética 
que dita as nossas agendas. Aprendamos a parar, a desligar o telemóvel, a 
contemplar a natureza, a regenerar-nos no diálogo com Deus.

... O segundo aspecto: a compaixão, que é o estilo de Deus. O estilo 
de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Quantas vezes no Evangel-
ho, na Bíblia, encontramos esta frase: “Teve compaixão”. Comovido, Jesus 
dedica-se às pessoas e recomeça a ensinar (cf. vv. 33-34). Parece uma con-
tradição, mas na realidade não é. Na verdade, só o coração que não se deixa 
levar pela pressa é capaz de se comover, ou seja, de não se deixar arrebatar 
por si mesmo e pelas coisas a fazer, e de se dar conta dos outros, das suas 
feridas, das suas necessidades. A compaixão nasce da contemplação. Se 
aprendermos a descansar verdadeiramente, seremos capazes de autêntica 
compaixão ... Necessitamos – prestai atenção a isto – necessitamos de uma 
“ecologia do coração”, que se compõe de descanso, contemplação e com-
paixão. Aproveitemos a temporada de verão para isto!
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 “Segura na mão de Deus e vai”
A Voz da Diocese (20/06/21)

Caríssimos irmãos e irmãs que nos 
acompanham na Voz da Diocese, nossa 
saudação carinhosa no espírito jubilar de 
nossa Diocese: “50 anos a serviço da fé e 
da vida”.

Celebrando o 12º Domingo do 
Tempo Comum, queremos refletir sobre 
a presença de Deus em nossa vida, espe-
cialmente em tempos de dificuldades. Aci-
ma de tudo, renovar nossa confiança na força que Ele nos 
oferece, pois temos a tentação de, nesses momentos, deixar-
mos de lado nossa fé, nos sentindo abandonados e sozinhos. 
Sentimento que toma conta de nós, particularmente neste 
tempo de pandemia.

A primeira leitura do Livro de Jó que, em meio aos seus 
sofrimentos, suplica uma resposta de Deus, pois grande é sua 
dor. Mas mesmo assim nos dá uma lição de confiança no Sen-
hor e nos motiva a não vacilarmos na fé e no poder de Deus 
que em vários momentos de sua vida mostrou-se sempre ao 
seu lado.  O breve texto mostra a resposta de Deus a Jó e rev-
ela o seu projeto para a vida do mundo. Um projeto que ultra-
passa a nossa compreensão. Só reconhecendo a bondade de 
Deus como Jó, com o salmista podemos dizer: “Dai graças ao 
Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia”.

Como Jó e como os discípulos de Jesus, somos atribu-
lados de todos os lados e abatidos por forças negativas que, 
como tempestades tendem a nos conduzir ao naufrágio, es-
pecialmente quando navegamos em água mais profundas da 
nossa missão. Como os discípulos, no relato do Evangelho 
de hoje, diante das intempéries da vida, somos tomados pe-
los temores e gritamos: “Mestre, estamos perecendo e tu não 
te importas?” Esmorecemos na fé e sentimos medo. Mas da 
mesma forma como disse aos discípulos, Jesus continua a nos 
dizer: “Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” Des-
perta-nos mais uma vez para a confiança na sua presença que 
nunca nos abandona. Jesus acalmou o mar com tamanha auto-
ridade que até os discípulos ficaram impressionados. Grande 

é o poder de Jesus. Peçamos que Ele acalme 
as turbulências de nossa vida com sua auto-
ridade e nos anime nas travessias do mar de 
nossa vida. 

Caríssimos irmãos e irmãs! A mão 
de Deus está sempre estendida para nos so-
correr. É preciso sabermos estender a nossa 
mão com confiança N’Ele.  Muito propício 
para iluminar esta reflexão é o canto: “Se-

gura na mão de Deus e vai”. 
“Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, 

segura na mão de Deus e vai; Se as tristezas desta vida, 
quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segu-
ra na mão de Deus, segura na mão de Deus; pois ela, ela 
te sustentará; não temas segue adiante, e não olhes para 
trás. Segura na mão de Deus e vai”.

Queremos, prezados irmãos e irmãs, trazer presente 
ainda que celebramos neste dia 20, o dia do Migrante e do 
Refugiado. Pessoas que vão em busca de melhores condições 
de vida e nem sempre encontram acolhimento. Lembremos 
as palavras de São Paulo na Carta aos Coríntios: “Cristo 
morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para 
si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressus-
citou”.  Com isso, renova a vida: “Portanto, se alguém está 
em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapare-
ceu. Tudo agora é novo”. Novos devem ser a nossa fé e nos-
so coração enraizado no amor de Cristo, solidário com os 
migrantes e refugiados, a fim de que também eles possam 
vencer os “ventos contrários” e alcancem uma vida digna.

Seguremos na mão de Deus e solidariamente segure-
mos a mão de nossos irmãos e irmãs migrantes e refugia-
dos para que nossa caminhada nesta vida seja fortalecida no 
amor, na fé, no acolhimento e na esperança de alcançarmos 
o outro lado na travessia do mar de nossa existência. Amém! 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Fé e confiança no Deus da Vida
(A Voz da Diocese – 27/06/2021)

Ao celebrarmos a Liturgia do 13º. Domingo do Tempo Comum, acolhemos a 
Palavra de Deus que nos orienta para o caminho da vida e não da morte, para o bem e 
não para o mal, para a fé e confiança e não ao desespero.

 O Livro da Sabedoria nos mostra que “Deus não fez a morte, nem tem prazer 
com a destruição dos vivos”. E ainda: “Deus criou o homem para a imortalidade e o 
fez à imagem de sua própria natureza; foi por inveja do diabo que a morte entrou no 
mundo”. Compreendemos então que “o mal existe, mas tem o espaço que damos a 
ele”, pois Deus é o Deus da vida e não da morte. Quanto mais nos preenchemos de 
Deus, menos o mal terá espaço em nossa vida.
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 São Paulo, na Carta aos Coríntios, recorda a abundân-
cia de coisas boas que possuímos: “fé, eloquência, ciência, 
zelo para tudo, e a caridade”, e convida a partilhar com 
generosidade da mesma forma que Cristo, “de rico que era, 
tornou-se pobre por causa de vós”. Quer dizer, esvaziou-se 
inteiramente dando sua vida para que todos a tenham em 
abundância. 

 Na generosidade de Deus encontramos o sentido de 
nossa existência e na bondade de Deus aprendemos a com-
partilhar com nossos irmãos e irmãs, pois isto é servir à vida 
e superar a morte; é alimentar o bem para não dar espaço ao 
mal; é alimentar a fé e renovar a confiança de quem já não 
encontra sentido para existir.

 O texto do Evangelho nos apresenta dois relatos de 
milagres: a cura da mulher que estava com hemorragia e a 
ressurreição da filha de Jairo. Neles vemos a salvação que 
se realiza: a libertação do mal físico da mulher e a vida que 
vence a morte, com a ressurreição da menina. Para ambos os 
casos, algo comum e especial aparece nas palavras de Jesus. 
Primeiro à mulher: “Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica 

curada dessa doença”. Jesus acolhe a mulher e a faz vencer a 
dor e o sofrimento ao devolver-lhe a saúde. E ao chefe da sin-
agoga: “Não tenhas medo. Basta ter fé!” Jesus o faz superar o 
desespero frente à morte, devolvendo a vida à sua filha.

 Mais do que os milagres visíveis aos olhos, Jesus 
mostra que a fé e a confiança n’Ele faz recobrar a condição 
com a qual fomos criados e com isso venceremos o mal que 
quer nos destruir. Ainda aprendemos que o caminho para a 
aproximação de Jesus passa em primeiro lugar pela fé e de-
pois pela confiança que n’Ele depositamos. Com isso, venc-
emos o mal, alimentamos o bem e ganhamos a vida.

Peçamos que o Senhor, na sua bondade e pela sua 
graça, nos faça perseverar no caminho do bem, como filhos 
e filhas da luz, compartilhando com nossos irmãos e irmãs, 
tudo o que temos e somos: o dom da vida, do amor e da sol-
idariedade, a fim de alcançarmos a plenitude da vida.

 “Para quem tem fé, milagres ainda acontecem”. 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Solenidade de São Pedro e São Paulo – Dia do Papa
(A Voz da Diocese – 04/07/2021)

Prezados irmãos e irmãs em 
sintonia mais uma vez com a Voz da 
Diocese, nossa saudação fraterna na 
alegria de nosso jubileu diocesano: 
50 anos à serviço da fé e da vida.

 Dia 29 de junho é celebrada a 
solenidade de São Pedro e São Pau-
lo. Liturgicamente, quando esta data 
cai durante a semana, ela é transferida 
para o domingo seguinte. Juntamente 
com esta solenidade, celebramos o “Dia do Papa”. Um con-
vite para rezarmos por aquele que, como sucessor de Pedro e 
bispo de Roma, governa a Igreja espalhada em todo o mundo.

 A Palavra de Deus nos traz referências e reflexões 
importantes da vida da Igreja alicerçada sobre a figura dos 
Apóstolos da qual Pedro e Paulo se tornaram verdadeiras 
colunas de sustentação. “Pedro, o apóstolo dos judeus e Pau-
lo, o apóstolo dos gentios e dos pagãos”. Ambos apaixona-
dos por Cristo e fiéis a Ele até o martírio.

Vemos, em Atos dos Apóstolos, a passagem em que Pe-
dro é perseguido e preso e por ação divina, libertado da prisão. 
Este milagre acontece graças à oração suplicante de toda a 
Igreja em favor dele. Pedro, um homem simples, pescador, 
chamado por Jesus às margens do Mar da Galileia, deixa tudo 
e torna-se “pescador de homens”. Manifesta sempre seu pens-
amento, até mesmo antes dos demais discípulos. Diante da in-
terrogação de Jesus: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro, 
movido pelo Espírito, toma a palavra e firmemente expressa 
o seu reconhecimento de quem era Jesus: “Tu és o Messias, 

o Filho do Deus vivo”.  Diante dessa 
profissão de fé, Jesus o confirma na 
missão de liderar os demais apósto-
los e ser a rocha para edificação da 
Igreja: “Por isso eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra construirei a 
minha Igreja...” afirma o Evangelho.

 Paulo, cidadão romano, perse-
guidor dos cristãos, ao ser chamado 
pelo Senhor no caminho de Damas-

co, converte-se no grande missionário entre os pagãos e os 
gentios. Ao ser preso e perceber o seu fim, deixa no texto da 
Carta a Timóteo, conforme a leitura de hoje, o seu testamen-
to: “Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a 
fé...” e conclui com um louvor: “a Ele (o Senhor), a glória, 
pelos séculos dos séculos! Amém”. Tem a consciência de ter 
cumprido a missão para a qual fora chamado pelo Senhor.

 Caríssimos irmãos e irmãs. Celebrar a festa destes 
Apóstolos Pedro e Paulo nos ajuda a reconhecer o testemun-
ho de fé, de entrega e serviço em favor da Igreja. É encontrar 
neles o exemplo mais profundo de um seguimento enraizado 
no amor e na confiança “n’Aquele” que os chamou. São es-
tes as colunas de sustentação da Igreja na sua ação de pasto-
rear o povo de Deus e a missão de anunciar a todo o mundo a 
boa nova do Evangelho. “Embora por meios diferentes, mas 
unidos pela coroa do martírio, recebem hoje na Igreja, igual 
veneração” (Prefácio da Missa).

 Junto com a festa dos Apóstolos, a Igreja recorda o 
Dia do Papa, sucessor de Pedro, que tem como missão gov-
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ernar a Igreja e manter vivo o espírito missionário que Paulo 
deixou como legado. Rezemos fervorosamente pelo nosso 
Papa Francisco, como fez a comunidade de Jerusalém por 
Pedro na prisão, a fim de que ele possa sempre confirmar na 
fé os cristãos espalhados pelo mundo inteiro e busquemos 
manter viva a ação missionária da Igreja através de nosso 

testemunho de fidelidade a Jesus Cristo e seus ensinamentos 
como bem o fez São Paulo. Amém! 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

 “CHAMADOS E ENVIADOS”
(A Voz da Diocese – 11/07/21)

Prezados irmãos e irmãs que acom-
panham Voz da Diocese, nossa saudação 
e nosso carinho, no espírito de nosso ano 
jubilar: 50 anos a serviço da fé e da vida.

Queremos nesta oportunidade 
manifestar nossa alegria ao completar 
1 ano à frente da Diocese de Erexim, 
estando esta missão, em sintonia com a 
Palavra de Deus deste 15º Domingo do 
Tempo Comum. A liturgia nos revela a graça da missão que re-
cebemos pelo batismo em anunciar e testemunhar o Evangel-
ho. Três chamados são apresentados para nossa reflexão.

Recordando a primeira leitura, Amasias convida a 
Amós a buscar um lugar para exercer a profecia e não per-
manecer em Betel. Amós lhe responde: “Não sou profe-
ta nem sou filho de profeta; sou pastor de gado e cultivo 
sicômoros. O Senhor chamou-me, quando eu tangia o re-
banho, e o Senhor me disse: ‘Vai profetizar para Israel meu 
povo’”. Portanto, Deus chama quem ele quer e onde ele quer 
para realizar uma missão. Usa de pessoas simples para fazer 
chegar sua palavra aos seus destinatários. Todos, pelo batis-
mo somos chamados a ser profeta das nações.

São Paulo, na segunda leitura, nos recorda que Deus 
nos escolheu “antes da fundação do mundo”, para sermos 
“santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor”. Também 
chamados à filiação divina em Jesus Cristo e “marcado com 
o selo do Espírito”... “para o louvor de sua glória”. Assim, 
chamados a conhecer a sua vontade e recuperando a nossa 
condição filial no seu desígnio de amor, pela sua bondade, 
chamados a ser instrumentos de seu louvor e glória.

Recordando que todo chamado exige uma resposta e 
tem como consequência uma missão: chamados e enviados, 
no Evangelho Jesus chamou os doze apóstolos e os enviou 
“dois a dois”, dando-lhes sua recomendação de como viver 
e o que fazer. “Então os doze partiram e pregaram que todos 
se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam 
numerosos doentes, ungindo-os com óleo”. Assim, chama-
dos a ser profeta; a viver nossa filiação divina e chamados e 
enviados para anunciar a Boa Nova da salvação.

Caríssimos irmãos e irmãs. Todos nós somos chama-
dos e enviados. Para que? Para cuidar da vida; fazer o bem; 
alimentar a fé, a esperança e o amor. A quem? Àqueles que 
a nós são confiados. Onde? Na família, na Igreja e na socie-

dade. Quando? Em qualquer tempo e lu-
gar, Por quê? Porque todo batizado deve 
lembrar-se de sua participação na vida e 
na missão de Cristo. Louvamos a Deus e 
agradecemos imensamente pela missão 
que nos foi confiada como batizados.  

Queremos ainda nesta oportunidade, 
ao completar um ano como Bispo nesta 
Diocese, compartilhar o sentimento de que 

formamos uma família e apesar da pandemia pudemos percorrer 
todas as paróquias e municípios que compõem a Diocese. Olhar 
os desafios que estão sempre à frente, mas sem esquecer a graça 
de Deus que nos ajuda a responder, dentro dos limites do contex-
to, aos apelos e anseios de cada um.

Agradecemos a acolhida, o carinho, o apoio e a co-
laboração de todos e todas que neste ano fizeram parte deste 
caminho já percorrido, na esperança de continuar respon-
dendo às moções do Espírito de Deus para compreender 
que o Senhor nos chama e envia sempre em missão. Com o 
propósito de ser “Sal da Terra e Luz do Mundo” deixamos 
nos guiar pelo Cristo, o Bom Pastor e esperançosos, vislum-
bramos os sinais que o Senhor, na sua bondade, vai realizan-
do em nossa vida e através de nós. 

Somos uma Igreja em missão, seja em nossa ação 
evangelizadora, seja no acolhimento das necessidades da Ig-
reja Universal. Agradecemos ao Monsenhor Cleocir Bonetti 
eleito Bispo de Caçador – SC pelo seu Sim e ao Pe. Ander-
son Francisco Faenello chamado para os estudos diplomáti-
cos em Roma, pela sua coragem, além de contarmos com a 
disposição do Pe. Maicon André Malacarne que parte para 
os estudos de especialização em Roma. Aproveitamos para 
pedir orações pelo nosso ministério episcopal e pelas vo-
cações sacerdotais, religiosas e missionárias. Queremos 
caminhar segundo a vontade de Deus e na generosidade de 
nossa entrega, tornar visível o Reino proposto por Jesus, vi-
vendo a filiação divina, acolhendo o chamado e a disposição 
de sermos enviados em missão.

Pela intercessão de São José, nosso padroeiro e de Nos-
sa Senhora do Rosário de Fátima, o Senhor nos abençoe, nos 
guarde e nos conduza no sempre caminho de seu amor. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Homilia de Dom Adimir na missa dos 50 anos 
de criação da Diocese de Erexim

Jubileu das Pastorais e Movimentos Catedral São José, 27/05/2021
1. Nossa Saudação 

ao Mons. Cleocir Bonet-
ti – vigário geral de nossa 
Diocese, Pe. Alvise Folla-
dor – Pároco desta Catedral 
que nos acolhe; Pe. Milton 
Lay Mattia – ordenado e 
atuante já na região antes 
de Erexim ser diocese; Pe. 
Antonio Valentini Neto, 
primeiro padre ordenado 
na Diocese de Erexim. Demais padres, diácono Pascoal e 
os demais diáconos, consagrados (as), seminaristas, irmãos 
e irmãs aqui presentes e todos que nos acompanham pelas 
redes sociais do Santuário N. Sra. de Fátima. Neste Dia em 
que recordamos os 50 anos da Criação da Diocese, uma 
saudação especial aos coordenadores (as) das pastorais e 
movimentos de nossa Diocese que no contexto e programa 
do Jubileu Diocesano, hoje celebram o seu jubileu de atu-
ação efetiva nesta Igreja Particular.

2. Caríssimos irmãos e irmãs: A criação da Diocese de 
Erexim se deu juntamente com as Dioceses de Cruz Alta e 
Rio Grande a quem enviamos nossa saudação. Criadas em 
27 de Maio e tendo a Insta-
lação da Diocese de Erex-
im no dia 1º de agosto com 
a posse do Primeiro Bispo 
Dom João Aloísio Hoff-
mann. Depois veio Dom 
Girônimo Zanandréia e 
Dom José Gislon, meus an-
tecessores.

3. A Bula de criação da 
Diocese nos apresenta as 
motivações desta criação: 
“Paulo, Bispo, Servo dos 
Servos de Deus, para per-
pétua memória”. “Ten-
do Cristo, o Filho de Deus, encarregado seus Apóstolos 
da missão principal, de irem por todo o mundo pregar o 
Evangelho da salvação aos homens para que estes pela fé 
e pela observância dos mandamentos alcancem os Prêmios 
eternos (Mc 6,15), Nós, constituído à frente de sua Igreja 
por Deus, Senhor e Guia do universo, nos empenhamos com 
todo o ardor e zelo, para com nossas providências, facilitar 
aos irmãos no Episcopado, os Apóstolos das Igrejas (1Cor 
8,23), o encargo da pregação e da conservação da religião”. 
Com isso, decretamos a criação de três novas dioceses: Erex-
im; Cruz Alta e Rio Grande. Datada de 27 de maio de 1971. 
Vemos como a Igreja sempre se preocupou em fazer chegar 

a todos os cantos a men-
sagem do Evangelho, cum-
prindo o mandato de Jesus: 
“Ide por todo o mundo e a 
todos pregai o Evangelho” 
(Mt 28,20).

4. Nesta festa, a Palavra 
de Deus escolhida para ilu-
minar nosso caminhar jubi-
lar com as Pastorais e Mov-
imentos, nos recorda:

5. Primeira Leitura: Eis o que diz Deus pela boca do 
Profeta Ezequiel: “Como o pastor toma conta do rebanho, 
assim vou cuidar de minhas ovelhas” (...) “Eu as reconduz-
irei de todos os lugares... Eu as recolherei dentre os povos e 
as reunirei de diversos países... Eu as apascentarei em boas 
pastagens e repousarão em verdes relvas... Irei apascentá-las 
todas com justiça”. Portanto, unindo as palavras de Ezequiel 
e do salmista, reconhecemos e afirmamos: “O Senhor é o 
Pastor que nos conduz; não nos falta coisa alguma”. Deus 
tem um cuidado especial conosco. Estando com Ele, deix-
ando-se guiar por Ele, superarmos o tempo, o medo, as an-
gústias e os desafios que na experiência de nossas lideranças 

pode ser testemunhado.
6. Na segunda 

leitura, o Livro dos Atos 
dos Apóstolos no indica 
como viviam as primeiras 
comunidades cristãs que 
se tornaram exemplo a ser 
seguido: “Perseveravam na 
doutrina; nas reuniões em 
comum; na fração do pão e 
nas orações”. E segue: “To-
dos viviam unidos e tinham 
tudo em comum; não havia 
necessitados entre eles. E o 
Senhor cada dia lhes ajun-

tava outros”. Eis um belíssimo modelo para questionar nossa 
forma de viver como cristãos e abrir nossos olhos à realidade 
que nos cerca. O jubileu nos faz voltar o olhar para o pas-
sado e projetar um futuro, iluminando os caminhos que de-
vemos seguir. Como comunidades, pastorais e movimentos, 
precisamos resgatar este espírito de comunidade onde todas 
as divisões possam ser superadas.

7. Já o Evangelista Mateus nos convoca ao comprom-
isso, apresentando as palavras de Jesus depois do sermão 
das Bem-aventuranças, dizendo: “Vos sois o sal da terra. (...) 
Vós sois a Luz do mundo” (Mt 5, 13-14) e exorta: “Bril-
he  do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para 
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que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai 
que está nos céus” (Mt 5,16). Este é um convite iluminador 
para todos os se dizem cristãos e ainda mais, podemos diz-
er, para todos os que assumem como lideranças em nossas 
comunidades, coordenações das pastorais e movimentos e 
os responsáveis pelos mais diversos organismos de evange-
lização em nossa Igreja. 

8. Mas, tenho certeza que é esta a consciência de todos 
que na vida de nossa Igreja Particular nestes 50 anos de sua 
história, mantiveram à frente da ação evangelizadora, su-
perando os obstáculos  e vencendo os desafios para construir 
uma comunidade viva na fé, na esperança e no seguimento 
de Jesus, o Bom Pastor. 

9. Prezados povo de Deus. Aproveitamos este momento 
para dizer que somos gratos a todos e todas que não esmo-
receram diante das dificuldades e dos problemas para con-
struir esta Igreja Particular e manter sua vivacidade pasto-

ral, espiritual e administrativa ao longo deste tempo. Somos 
gratos aos pastores que nos antecederam (Dom João; Dom 
Girônimo e Dom José) bem como somos gratos aos padres, 
diáconos, consagrados e consagradas e particularmente à 
força viva de nossa Igreja, expressa hoje nas coordenações 
de pastorais e movimentos presentes em nossa Igreja.

10. Que Maria, Mãe da Igreja, a Senhora do Rosário de 
Fátima e São José, nosso padroeiro, nos ensine a caminhar 
no amor, na fidelidade a Jesus, no amor ao próximo, “como 
sal da terra e luz do mundo” formar cada vez mais, uma Ig-
reja de comunhão e participação; onde valorizarmos ainda 
mais nossas famílias inseridas no serviço desta Igreja Dioc-
esana construída há 50 anos, se dedicando sempre no serviço 
da fé e da vida. Com um olhar para o futuro, continuamos 
exclamando: “Caminha conosco, Senhor”! Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Parte do pronunciamento de Dom Girônimo Zanandréa na sessão so-
lene da Câmara dos Vereadores pelos 40 anos da Diocese de Erexim
A sessão foi proposta pelo Vereador José Rodolfo Mantovani e realizada na Salão de Atos da URI, no dia 25 de agosto de 

2011. Depois dos diversos pronunciamentos, Dom Girônimo foi convidado a fazer o seu. Seguem alguns aspectos do mesmo.

Em primeiro lugar a Deus, que sabiamente conduz a 
História da Humanidade e a História da nossa Diocese de Er-
exim.

Depois agradecer aos pioneiros da Evangelização nesta 
Região, que iniciou há mais de cem anos e muitos missionári-
os, Homens e Mulheres, desbravando matas e enfrentan-
do riscos de toda ordem, que por aqui andaram semeando 
e construindo, até a criação da Diocese em 27 de maio de 
1971. Agradecemos, também, os trabalhos realizados pelas 
Comissões Pró-Diocese, há pouco mencionadas. 

Quero agradecer o após dia 1º de agosto de 1971, quan-
do oficialmente instalada a Diocese: Sacerdotes, Religiosos 
e Religiosas, Diáconos, Agentes das diversas Pastorais, Ed-
ucadores, Autoridades, Leigos engajados, Funcionários de 
nossas Paróquias, Cúria Diocesana, Seminário, Rádios e Co-
munidades de Fé, todos e todas promovendo e defendendo 
sempre a vida desde sua concepção até o seu natural declínio. 

Aos Órgãos de Imprensa, agradecemos pela cobertura 
e divulgação dos fatos importantes da Diocese, das Romarias 
e dos Eventos da Igreja, com objetividade e ética profissional.

E ao Poder Legislativo de Erechim, apoiado pelo Pod-
er Público Municipal, que, num “reconhecimento público” 
do Poder Civil, promoveu essa belíssima e honrosa Sessão, 
homenageando assim a nossa Diocese, reconhecendo-a como 
Instituição de alta credibilidade e “ipso facto” de alta confi-
abilidade(Instituição de Fé Pública).

E ao Proponente e Orador desta Sessão, Vereador JOSÉ 
RODOLFO MANTOVANI e aos nobres Vereadores do Pod-
er Legislativo de Erechim, nossos mais profundos e sinceros 
agradecimentos por este reconhecimento público. Incluo 

nestes agradecimentos todas as pessoas que trabalharam para 
organizar esta belíssima Sessão Solene. 

Agradecemos à Direção da URI-Campus de Erechim, 
pela cedência desse espaço acolhedor e a todos quantos se 
fizeram presentes nessa Solenidade.

.....
E naquele feliz dia de 27 de maio de 1971 foi criada 

a nossa Diocese de Erexim. E com dificuldades muitas, em 
condições precárias foi instalada no dia 1º de agosto de 1971.

Se me permitirem, faço referência aos trabalhos es-
tritamente pastorais durante os vinte e três anos e meio do 
meu Episcopado: Criação de três novas Paróquias na cidade 
de Erechim; três Visitas Pastorais a cada uma das 500 co-
munidades; 07 Ordenações de Diáconos Permanentes; 36 
Ordenações de Diáconos em vista ao Sacerdócio; 40 Orde-
nações Sacerdotais; 377 Instituições de Ministros e Ministras 
e 52.916 Crismados(1/4 da população da Diocese).

... Em todo esse trabalho da Diocese contamos com o 
esforço dos Padres, Diáconos, Religiosos(as), Funcionários, 
Leigos engajados nas diversas Pastorais e Movimentos de Ig-
reja e com peritos em Gestão Administrativa, Contabilidade, 
Direito e outras Especialidades. É claro, pedimos perdão por 
aquilo que não conseguimos fazer melhor!

Por fim, desejo acenar à Importância da Diocese, no 
contexto social em que vivemos. O nosso contexto social 
é complexo, porque não vivemos mais numa época de mu-
danças. Mas vivemos uma mudança de época. E é nesse 
novo contexto, nessa nova época que a nossa Diocese está 
inserida, com a mesma missão que Jesus Cristo lhe confiou: 
EVANGELIZAR O HOMEM DE HOJE.
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Nota da CNBB diante do atual momento brasileiro 
A Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil-CNBB levanta sua voz neste mo-
mento, mais uma vez, para defender vidas 
ameaçadas, direitos desrespeitados e para 
apoiar a restauração da justiça, fazendo val-
er a verdade. A sociedade democrática bra-
sileira está atravessando um dos períodos 
mais desafiadores da sua história. A grav-
idade deste momento exige de todos cora-
gem, sensatez e pronta correção de rumos. 

A trágica perda de mais de meio milhão de vidas está 
agravada pelas denúncias de prevaricação e corrupção no 
enfrentamento da pandemia da COVID-19. “Ao abdicarem 
da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos 
e privados tornaram-se protagonistas de um cenário deso-
lador, no qual a corrupção ganha destaque” (CNBB, Men-
sagem da 56ª. Assembleia Geral ao Povo Brasileiro, 19 de 

abril de 2018).  Apoiamos e conclamamos 
às instituições da República para que, sob 
o olhar da sociedade civil, sem se esquiv-
ar, efetivem procedimentos em favor da 
apuração, irrestrita e imparcial, de todas as 
denúncias, com consequências para quem 
quer que seja, em vista de imediata correção 
política e social dos descompassos. 

Brasília, 9 de julho de 2021 
D. Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Hori-

zonte, MG, Presidente 
D. Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 

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

Vice-Presidente 
D. Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, 

RJ, Secretário-Geral

Esforço renovado em favor da vida e da convivência fraterna
Nota do Bispo Diocesano de Erexim

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

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

A Igreja sempre busca unir esforços 
com todos os segmentos da sociedade para 
respostas adequadas aos desafios emergen-
tes em qualquer situação.

A pandemia do novo Coronavírus que 
se prolonga há mais de ano põe a descoberto nossas frag-
ilidades – ansiedade, 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 reconhe-
cimento pelos inúmeros e edificantes gestos de solidarie-
dade em favor dos necessitados, bem como o heroísmo e a 

dedicação dos profissionais e servidores da 
saúde neste tempo.

Enfatizamos a necessidade de cul-
tivarmos sempre mais os valores humanos 
fundamentais que são também os do 
Evangelho, como o amor, o perdão, o res-
peito mútuo, a compaixão, a comunhão fra-
terna, independentemente de qualquer dif-
erença de raça, de cor, de credo, de condição 
social, 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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Nota da CRB Nacional pelas mais de 500 mil vítimas, religiosos, reli-
giosas, bispos, padres e leigos/as que perderam a vida pela Covid-19

Consola-nos a Palavra de Deus 
quando nos garante:

“Então o Rei dirá aos que estiver-
em à sua direita: ‘Venham benditos, que 
são abençoados por meu Pai. Recebam 
como herança o Reino que meu Pai lhes 
preparou desde a criação do mundo. 
Pois eu estava com fome, e vocês me de-
ram de comer; eu estava com sede, e me 
deram de beber; eu era estrangeiro, e me receberam em sua 
casa; eu estava sem roupa, e me vestiram; eu estava doente, 
e cuidaram de mim; eu estava na prisão, e vocês foram me 
visitar’. Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando 
foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te 
demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro 
e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando 
foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ Então 
o Rei lhes responderá: ‘Eu garanto a vocês: todas as vezes 

que vocês fizeram isso a um dos menores 
de meus irmãos, foi a mim que o fizer-
am.’ (Mt 25, 34-40)

A Conferência dos Religiosos do 
Brasil expressa profundo sentimento pe-
las mais de 500 mil vítimas da Covid-19. 
E, se solidariza com as famílias, congre-
gações, comunidades, paróquias e dio-
ceses que ficaram enlutadas e privadas 

da presença e do serviço missionário de seus membros.
A CRB Nacional manifesta, também, ação de graças 

por todo bem que Deus realizou por meio deles e delas. E 
oferece orações pelo descanso eterno de cada um e de cada 
uma. Que experimentem a alegria do encontro com o Eterno 
Pastor e ouçam o convite que tantas vezes anunciaram ao 
povo: “Venham benditos!”

Brasília, 21 de junho de 2021

Mensagem à Diocese de Erexim 
Venho unir-me à Diocese de Er-

exim, que no dia primeiro de agosto 
celebra 50 anos de sua instalação.

Dou graças a Deus pela fecunda 
caminhada eclesial realizada pela Dio-
cese de Erexim ao longo desses 50 anos.

Desde os seus primórdios, a 
região de Erexim manifestava a clara 
vocação de ser constituída em sede 
de uma Igreja Local, que recolhesse 
a riqueza de fé e de vivência cristã do seu povo, e formasse 
uma nova Diocese, amparada em valores eclesiais já consol-
idados  e aberta às novas exigências da missão evangeliza-
dora, em comunhão com toda a Igreja.

Esta legítima aspiração encontrou respaldo nas dioces-
es já existentes, em especial da Diocese de Passo Fundo, da 
qual se desmembrou todo o território da nova Diocese de 
Erexim.

Aspiração acolhida pelo Papa Paulo VI, que em nome 
de toda a Igreja decretou a criação da nova Diocese.  

Por disposição de Deus, tive a alegria de participar de 
perto das providências de instalação da Diocese e posse do 
seu primeiro Bispo Diocesano, na pessoa de Dom João Aloy-
sio Hoffmann, dando início à caminhada da nova Diocese.

Seria longa a ladainha das pessoas que participaram 
deste momento privilegiado. Dentre tantos, permito-me lem-
brar a figura do Padre Atalibo Lise, então pároco da Paróquia 
São José, futura Catedral Diocesana. Incumbido de coorde-

nar os trabalhos, ele cumpriu a missão 
que lhe foi confiada, com alegria e 
generosidade. 

 Pessoalmente sempre me sen-
ti muito identificado com a região 
de Erexim, e com a nova diocese, 
onde exerci meus primeiros anos de 
ministério presbiteral, até ser nomea-
do Bispo da  Diocese de Jales, no Es-
tado de São Paulo. 

 Sempre entendi esta nomeação como um gesto mis-
sionário da Diocese de Erexim, que cedia um dos seus pres-
bíteros para servir a Igreja em outras regiões do país. Isto 
não me impediu de acompanhar com solicitude a caminhada 
da Diocese de Erexim, a quem cumprimento por ocasião do 
seu jubileu de 50 anos.

 Na pessoa do Bispo Diocesano Dom Adimir Antonio 
Mazali, agradeço o convite para participar Celebração Eu-
carística do dia primeiro de agosto, na Catedral Diocesana 
de Erexim.

 Rezando para que Deus continue abençoando a todos 
os diocesanos, e renovando meus sentimentos de gratidão e 
de ação de graças,

Cordialmente, 
Dom Demétrio Valentini

Bispo Emérito da Diocese de Jales – SP
Jales, SP. 1º de agosto de 2021.
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Jubileu de ouro da Diocese de Erexim – 3
Como se disse nas duas edições 

anteriores de Comunicação Diocesa-
na, por ocasião da instalação da Di-
ocese 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 es-
tatísticos e reflexões sobre Diocese.

Nesta edição do Jornal e nas 
celebrações mensais da Palavra de 
Deus de setembro, retomamos a se-
gunda parte do referido subsídio.

6 – OS LEIGOS E A NOVA DIOCESE
Falar dos leigos numa diocese é iniciar um assunto im-

portante. Fundamentalmente a nova diocese será constituída 
de leigos. Ela será o que os leigos forem. São os leigos os 
cristãos desta região. São eles que formam a maioria do povo 
de Deus, da Igreja de Deus que se encontra no Alto-Uru-
guai. Claro que junto com os sacerdotes e religiosos. Mas a 
grande maioria dos diocesanos são leigos. Já por aí podemos 
perceber o importante lugar que ocupam na diocese, como 
aliás em toda a Igreja. 

6.1 - A igual dignidade dos cristãos
Ao se pensar em cristão leigo, em primeiro lugar deve-

se de uma vez por todas abandonar o sentido pejorativo que 
esta palavra pode ter em outros campos.  De fato, costuma-
mos por exemplo dizer que alguém é leigo nalgum assunto, 
significando com isto que ele não entende bem, que está um 
pouco ou de todo “por fora” do assunto.

Ora, não é isto que se entende ao 
se falar em cristão leigo. A coisa mais 
errada que existe é pensar que o leigo é 
só um pouco cristão, ou é menos cristão 
que os outros. Não o leigo é tão cristão 
como o religioso ou como o padre. Um 
leigo, seja ele quem for, é tão cristão 
como o Papa. Entre ambos existe a 
mesma dignidade de cristãos. E se al-
guém duvida, veja estas palavras do Concílio: “Um é, pois, 
o povo eleito de Deus... Comum a dignidade dos membros, 
comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição... E 
ainda que alguns sejam constituídos mestres e pastores em 
benefício dos demais, reina, contudo, entre todos, verdadeira 
igualdade quanto à dignidade”. (LG. 32).

6.2 - O que é o leigo
Leigo é aquele que vive seu cristianismo nas condições 

normais desta vida. É aquele que é plenamente cristão e ple-
namente membro da sociedade humana. Que leva seu cris-
tianismo para a sua vida familiar, profissional e social. Que 
assume seus compromissos com o cristianismo e ao mesmo 

tempo assume seus compromissos com 
a ordem temporal. O leigo é aquele que 
encarna seu cristianismo neste mundo 
e neste tempo em que vivemos.

Para entender plenamente a situ-
ação do leigo, devemos nos lembrar que 
o cristianismo não afasta o homem das 
realidades temporais. Ao contrário, Deus 
quer que os cristãos assumam este mundo 
e o encaminhem segundo os princípios 
do Evangelho. Este é o trabalho propri-
amente dos leigos. O cristão que dedica 
sua vida para isto se chama leigo.

6.3 - A presença dos leigos
Ao se falar em Igreja, e mais concretamente ao se falar 

em diocese, não se pense só na hierarquia. Não se pense só 
no que vai fazer o bispo e no que vão fazer os padres. Mas 
se pense em que vamos fazer todos nós que moramos nes-
ta região. Vai depender muito da atuação dos leigos, da pre-
sença dos leigos, para que se implante melhor este conceito 
mais exato de diocese. Os leigos fazem parte da diocese, e 
por sua atuação devem tomar o lugar que lhes compete. É de 
se esperar então que a nossa diocese tenha uma participação 
muito ativa dos leigos, ao nível das capelas, das escolas, das 
paróquias e mesmo ao nível propriamente diocesano. 

6.4 - O apostolado dos leigos 
Notemos, porém, que a atuação dos leigos não se re-

stringe a colaborar com as iniciativas da hierarquia. Há seto-
res em que eles devem tomar a inicia-
tiva. 

Antes de tudo, no campo propri-
amente de apostolado. Quanto a isto o 
Concílio nos dá o seguinte princípio: 
cabe especialmente aos leigos assumir 
o apostolado onde somente através de-
les a Igreja pode chegar. Assim, por ex-
emplo, cabe aos trabalhadores cristãos 
serem apóstolos entre os trabalhadores, 
os estudantes entre os estudantes, os 

jornalistas na imprensa, os casais entre as famílias, os em-
presários entre os empresários, e assim por diante. Se todos 
os leigos percebessem isto, o panorama do nosso cristian-
ismo se tornaria bem diferente. Teria muito mais sentido 
ser cristão. Seria, como de ser, uma responsabilidade, uma 
missão, um ideal a defender e a propagar. Só assim se desco-
bre o valor do cristianismo. Transmitindo-o aos outros. 

6.5 - A atuação na ordem temporal
Há um outro campo de responsabilidades, que cabe exclu-

sivamente aos leigos. É o campo da atuação dos cristãos na ordem 
temporal. Nas atividades de ordem política, social e econômica, 
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que visam o desenvolvimento da região. Notemos bem. Não é 
missão direta da Igreja promover o desenvolvimento. Sua missão 
específica é outra. Mas a igreja está inserida na ordem temporal, 
e dá aos seus membros uma grande motivação para atuarem nes-
ta ordem. E cabe aos leigos atuar na ordem política e econômica, 
imbuídos dos princípios cristãos. É através dos leigos que a Igre-
ja colabora na grande tarefa de desenvolver o mundo.

6.6 - Preocupação pela região
Aqui cabem sérias perguntas aos leigos da nossa di-

ocese. Sua condição de cristãos os obriga a pensarem com 
maior responsabilidade no progresso da nossa região. Certa-
mente que precisam se perguntar: nossa região está progred-
indo? E se está, o ritmo do seu desenvolvimento é suficiente, 
ou já não corresponde mais as nossas necessidades? Nossa 
agricultura e nossa indústria estão indo bem demais, a ponto 
de deixar-nos eufóricos? Talvez seja tempo de deixar de lado 
certo otimismo ingênuo, e de encarar com bastante seriedade 
os problemas de ordem econômica que nossa região enfrenta.

A isto os leigos de nossa diocese devem se sentir de 
um modo especial chamados. Como já foi repetido, ser dio-
cese é encarnar a Igreja em nossa região. Pois bem, a doutri-
na da Igreja sempre estimula os seus membros, de modo es-
pecial os leigos, a encarar com seriedade e competência suas 
responsabilidades econômicas. 

Por sua importância e interesse, a relação da diocese 
com o progresso de nossa região merece outras consider-
ações, em capítulo à parte. 

Questões para aprofundamento
1 - Qual a posição dos leigos na diocese?
2 - Que setores de apostolado os leigos devem assumir 

na diocese?
3 - Por que trabalhar pelo progresso da região é uma 

obrigação cristã?

7 - A COMUNHÃO DIOCESANA
Assim como os membros de uma família 

se sentem ligados entre si por laços especiais, 
assim ao constituirmos a nossa diocese nos 
sentimos unidos entre nós por um novo vin-
culo. Estamos unidos de maneira mais forte a 
todos os que pertencem a nova Diocese. For-
mamos a família diocesana. São numerosos 
os membros desta família. Mas todos deverão 
sentir que dela fazem parte, deverão experimentar este par-
entesco espiritual que vai se estabelecer entre nós. 

7.1 – Igreja é comunhão
Será preciso conscientizar esse fato, de que a dio-

cese deve constituir para nós uma aprofundada união. Caso 
contrário pouco ela significará para a nossa vida. Porque a 
união, a comum união – comunhão – é a realidade central da 
Igreja. Portanto é a realidade central da diocese. Sermos di-
ocese significa que queremos estabelecer entre nós, aqui no 

Alto-Uruguai, aquela união na fé e no amor, que Cristo quis 
que existisse entre os homens.

Já foi dito que a Diocese vai realizar, vai encarnar entre 
nós a Igreja. Para nós agora, pertencer à Igreja significa per-
tencer à Diocese de Erexim. Pois bem, Igreja, já na própria 
palavra, significa união, uma reunião convocada por Deus. A 
primeira vez que se verificou igreja, e que foi empregada esta 
palavra, foi no deserto, quando Deus reuniu os israelitas para 
lhes dar os seus mandamentos. E a partir de lá igreja sempre 
significou a união que Deus estabelece entre os homens. A 
instalação da Diocese é como um novo Sinai entre nós: Deus 
nos convoca para fazermos aqui aquela mesma união.

7.2 -  Os fundamentos da união
É uma união feita por Deus, fundamentada nele. Uma 

união, portanto, na fé. Precisamos todos ter a fé em Deus. A 
mesma fé em Deus. A fé é o laço fundamental da nossa união.

Mas a união se realiza sobretudo na caridade. Caridade 
que deve se concretizar em ações positivas. No interesse e 
na estima entre as paróquias, na colaboração das paróquias 
com toda a Diocese, nos diversos serviços que a Diocese vai 
organizar para atender os variados setores diocesanos. É aí 
que a caridade vai ser posta em prática, e que a união dioce-
sana vai se construir. 

7.3 – A celebração da união
Esta união diocesana encontra um momento todo especial 

para se concretizar e se exprimir. É o momento todo singular e 
de grande importância para a vivência diocesana. É o momento 
da missa, da Eucaristia. É lá que se realiza e se renova a reunião 
dos irmãos em torno de Cristo e diante de Deus. É o momento 
forte da união diocesana. Na missa temos de fato a comunhão, 
como já se costumou dizer. Comunhão que não é só com Cristo, 
mas com todos os irmãos.

Na Eucaristia temos todos os grandes vínculos que nos 
unem. Através da Palavra de Deus alimentamos nossa fé. Te-

mos a presença concreta dos irmãos. Importante 
é ressaltar que na missa temos a presença es-
pecial do bispo diocesano. É sempre em nome 
dele que uma missa é celebrada. O celebrante 
preside em nome do bispo. Por isto também que 
em todas as missas é sempre citado o seu nome. 

A missa deverá representar para cada 
diocesano a oportunidade de sentir-se unido 
a toda a diocese.

Em conclusão: sermos diocese significa realizarmos 
entre nós a comunhão que Cristo estabeleceu entre os 
homens. E será através da nossa diocese que estaremos uni-
dos a toda a Igreja de Cristo.

Questões para aprofundamento
1 - Quais os fundamentos da união diocesana?
2 - Como realizar na prática esta comunhão?
3 - Qual o significado da Eucaristia para a Diocese? 
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8 - A DIOCESE E O PROGRESSO DA 
NOSSA REGIÃO

Muitos esperam que a nova diocese vai 
se construir num impulso muito grande para 
o progresso da nossa cidade. A presença do 
bispo seria uma forte mão na roda para tocar 
adiante as aspirações da região. A partir da di-
ocese iriam deslanchar muitas realizações, e 
o ritmo do nosso crescimento seria bem mais 
rápido. 

Esta esperança tem aliás bom fundamen-
to. Baseia-se no fato de que a presença da Igreja promove 
não só o progresso espiritual, mas impele também para o 
desenvolvimento econômico e social. Mas vamos, de uma 
vez, colocar o assunto com a clareza que ele merece.

8.1 - Falsa colocação do problema
Alguns raciocinam mais ou menos da seguinte manei-

ra. A criação a diocese promoverá Erexim no conceito da 
opinião pública. As autoridades governamentais darão maior 
atenção as suas reivindicações. Os melhoramentos virão, e 
como consequência necessária experimentaremos um surto 
de grande progresso. Como exemplo concreto apontam o 
caso de Passo Fundo. Antes de ser diocese era uma cidade 
estagnada. Veio o bispo e então foi criada uma faculdade, 
depois outras, por fim a universidade, e com isto o comércio 
e a indústria. E aí está Passo Fundo que progrediu muito por 
causa da diocese.

8.2 - As condições
Ora, para não haver desilusões, e para falarmos com 

franqueza, devemos dizer que as coisas podem não acontecer 
desta maneira. Não é necessariamente que isto tudo aconte-
ceu em outros lugares. Há dioceses que foram criadas, e que 
economicamente permaneceram mais ou menos como eram 
antes. Não basta transformar uma região em diocese para 
torna-la desenvolvida. Há outros fatores que devem intervir 
e serem somados para que a nossa região se encaminhe para 
o desenvolvimento que lhe é necessário. Evidentemente que 
a diocese pode ser um fator influente, e que inclusive pode 
favorecer o aparecimento de outros. Procuremos ver em que 
sentido.

8.3 - A missão da Igreja
Em primeiro lugar, tenhamos bem claro que não é 

missão direta da Igreja, da diocese, promover o desenvolvi-
mento econômico. Se Erexim não vai progredir não pre-
cisamos inculpar a diocese por causa disto. Mas, como já 
foi dito, a diocese vai se inserir em nosso meio. Então ela 
pode, isto sim, despertar-nos para muita coisa, inclusive para 
que busquemos mais o nosso desenvolvimento. Para nossa 
região, diocese deve significar não só nossa maturidade cris-
tã, mas deve nos lembrar que chegou a hora de nossa matu-
ridade também em outros setores. Esta a grande verdade. Ao 
se tornar diocese Erexim deve descobrir sua vocação. Deve 

ver que chegou sua hora, sua oportunidade. 
Ou é agora ou nunca que nos arrancaremos do 
atolador. A diocese está aí a nos dizer que pre-
cisamos nos considerar como adultos, portan-
to capacitados a trabalhar racionalmente, com 
a coragem de enfrentar os obstáculos e com 
a persistência que as circunstâncias exigirem. 
Nisto sim a presença da diocese pode nos aju-
dar. Mas não é ela que nos traz o progresso. 
Ela nos dá ânimo para que o procuremos. 

8.4 - Depende de nós
O progresso se conseguirá não tanto porque junto com 

o bispo nos sentiremos mais prestigiados e com maior audá-
cia para reivindicar favores do governo. O progresso brotará 
em primeiro lugar daquilo que nós fizemos. É ilusão ficar 
esperando dos outros. 

Outro detalhe. A diocese formará entre nós novos laços 
de união espiritual. Ora, de pouco vale uma união espiritual. 
Ora, de pouco vale uma união espiritual sem efeitos práticos 
na vida. Com a diocese, pode ser que alguns precisem pen-
sar que é também chegada a hora de deixar de lado algumas 
politicagens rasteiras, que entravam voas iniciativas e que 
impedem a união em torno do que realmente interessa para o 
progresso da nossa região.

Que a diocese vai nos trazer progresso, é portanto uma 
verdade que vai depender de nós, de nossa atuação.

Questões para aprofundamento
1 - É justo esperar que a diocese venha contribuir para 

o desenvolvimento da região? Por que?
2 - A quem cabem as preocupações pelo progresso da 

região?
3 - Como os cristãos devem encarar os problemas 

econômicos?

9 – DIOCESE, CÚRIA E CATEDRAL 
Ainda um assunto. Trata-se de esclarecer o significado 

de alguns nomes. É portanto uma questão de palavras. Estas 
são as já citadas: diocese, cúria, catedral e poderíamos acres-
centar ainda mitra e paróquia.

O esclarecimento é motivado pela confusão que as 
vezes se nota. Para alguns, parece que diocese se trata de ig-
reja que a paróquia São José está construindo. Expliquemos 
então em poucos termos.

9.1– Catedral
Catedral é uma igreja, uma casa de oração, um edifício 

construído de pedra e tijolos. Ela se chama catedral porque 
é a igreja principal de uma diocese, situada na sede diocesa-
na, igreja onde normalmente o bispo preside as celebrações 
litúrgicas. Sendo a paróquia São José a principal de nossa 
cidade, é ali que vai sediar-se a diocese. Por isto, a igreja que 
ali está sendo construída vai ser a igreja catedral.
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9.2 - Diocese 
Diocese já é bem outra coisa. A 

diocese abrange toda a região. As 25 
paróquias existentes nestes 14 mu-
nicípios é que formam a diocese de 
Erexim. Portanto, diocese não deve 
ser confundida com uma igreja, um 
edifício concreto. Diocese diz o con-
junto, assim como o município, comparando, diz toda a ex-
tensão e todos os habitantes que a ele pertencem ao se dizer 
diocese, pensa-se em toda a nossa região, no conjunto de 
todas as paróquias. E diocese em primeiro lugar não são as 
igrejas e capelas existentes no Alto Uruguai. Mas antes de 
tudo são as pessoas, os cristãos que aqui vivem. Veja-se o 
que antes foi dito sobre diocese.

9.3 – Paróquia
Na diocese estamos incluídos todos nós, desde os que 

moram lá nas barrancas do Uruguai, até os que residem no 
extremo oposto. Assim fica mais fácil de entender também 
o que sejam as paróquias. O que aliás todo o mundo já en-
tende. A diocese é a grande comunidade, que abrange todos. 
As paróquias são parte da diocese, formando comunidades 
menores dentro dela.

9.4 – Cúria diocesana
Agora é preciso explicar o que 

seja cúria. Vamos dizer que a cúria é 
a sede dos serviços administrativos da 
diocese. Assim como o município tem 
a prefeitura, a diocese tem a cúria di-
ocesana. O bom andamento da diocese 
também exige uma administração, 

com todos os requisitos de planejamento, documentação e 
outros.

Portanto, cúria é onde estão sediados os serviços ad-
ministrativos da diocese. Mas como os principais destes 
serviços dizem respeito a organização do trabalho pastoral, 
hoje em dia prefere-se chamar a cúria de Centro de Pastoral.

9.5 – A mitra diocesana
Pode ser que alguns ouviram falar também em mitra 

diocesana. Mitra é uma palavra jurídica. É a diocese enquan-
to entidade jurídica, enquanto sociedade particular, com 
seus membros e estatutos, reconhecidos por lei. Por exem-
plo. Uma capela compra um terreno para fazer o cemitério. 
Esse terreno deve ser registrado em nome de uma sociedade 
reconhecida. Em nome da diocese. Sua escritura é feita en-
tão em nome da mitra diocesana, porque é com este nome 
que é vista a diocese pela lei.

Padre da Diocese de Erexim nomeado Bispo de Caçador 
No dia 30 de junho, Papa 

Francisco nomeou Monsenhor 
Cleocir Bonetti, atual vigário ger-
al da Diocese de Erexim para Bis-
po de Caçador, SC, vacante desde 
primeiro de junho do ano passado, 
com a transferência de seu então 
Bispo, Dom Severino Clasen para 
arcebispo de Maringá, PR. 

Dom Adimir divulgou a infor-
mação na oração da manhã das 07h 
daquele dia no Santuário N. Sra. de 
Fátima e lhe ofereceu a cruz episcopal e o solidéu, pequeno 
barrete que os bispos usam normalmente e só tiram, na mis-
sa, a partir do prefácio. 

Ressaltou ter a certeza de que a diocese de Caçador 
ganha não só um grande bispo em altura, mas também em 
graça e com muitos dons para servir ao povo de Deus com 
um coração de pai, com um coração de pastor. 

Após o anúncio, Mons. Bonetti dirigiu sua primeira 
mensagem como bispo eleito, agradecendo a Dom Adimir, à 
Diocese de Erexim e saudando o povo de Deus de Caçador, 
dizendo que seu coração já está lá com todos diocesanos aos 
quais estava sendo enviado. 

Lembrou que recebeu a notícia do Núncio Apostólico 
no dia 21 passado, dia de São Luiz Gonzaga, no ano de São 

José, padroeiro da Diocese, no mês 
do Sagrado Coração de Jesus, no 
ano da Família Amoris Laetitia, no 
ano do jubileu de ouro da Diocese 
de Erexim, no tempo da pandemia, 
expressando solidariedade com to-
das as famílias enlutadas por causa 
dela. 

Recordou que naquele dia, a 
leitura da missa referia o chamado 
de Deus a Abraão a sair de sua terra 
e ir para outra que lhe indicava, o 

que lhe serviu de marcante inspiração. 
Ressaltou que a eleição episcopal se deve unicamente à 

graça divina e que pede a Deus, por intercessão de São José, 
da Virgem de Fátima e de São Francisco de Assis, padroeiro 
da Diocese de Caçador, que o guie nesta nova missão. 

Dados biográficos do novo bispo
 Pe. Cleocir nasceu no dia 07 de agosto de 1972, em 

Vista Alegre, Município e Paróquia de São Valentim. 
É filho de Gilson Bonetti e Teresinha Matiewicz 

Bonetti. 
Fez o curso fundamental na Escola de Vista Alegre 

e no Colégio de São Valentim. Cursou o segundo grau no 
Seminário de Fátima, filosofia no Seminário de Viamão e 
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teologia no Instituto de Teologia e 
Pastoral de Passo Fundo. 

Foi ordenado diácono no dia 
04 de janeiro de 1998, na igreja N. 
Sra. da Saúde, Vista Alegre, São Val-
entim, e padre, no dia 07 de fevereiro 
de 1999, na igreja São Valentim de 
São Valentim. 

Trabalhou no Seminário de 
Fátima de 1999 a 2001. 

De 2002 a agosto de 2005, foi 
vigário paroquial da Paróquia São 
Cristóvão de Erechim. 

De agosto de 2005 a agosto de 2008, esteve em Roma 
em curso de especialização em História da Igreja. 

De 2009 a 2014, foi assistente dos seminaristas da fi-
losofia e teologia da Diocese de Erexim, em Passo Fundo. 

É professor do Instituto de Teologia de Passo Fundo. 
De 30 de janeiro de 2015 a 29 de abril de 2016, Pároco 

de Barão de Cotegipe.
 De 30 de abril de 2016 a 21 de janeiro de 2017, Páro-

co da Paróquia São Tiago de Aratiba e diretor da Rádio de 
Aratiba. 

De janeiro de 2017 até agora, Vigário Geral da Dio-
cese. 

Foi o representante dos padres da Diocese na Comissão 
Regional de Presbíteros, da qual foi também o seu coorde-
nador e membro da Comissão Nacional do Clero, de 2015 
a 2017. 

Na Diocese também foi membro do Conselho de Pres-
bíteros, do Colégio de Consultores e do Conselho Econômi-
co, assessor da Comissão de servidores e ministros, capelão 
do Lar dos Velhinhos e da sede provincial das Irmãs da Sa-
grada Família de Maria. 

Saudação da CNBB ao Monsenhor Cleocir Bonetti
Brasília-DF, 30 de junho de 2021
Estimado Monsenhor Cleocir Bonetti,

A Conferência Nacional 
dos Bispos Brasil (CNBB) rece-
be com alegria a sua nomeação 
como novo bispo da vacante di-
ocese de Caçador (SC). Agradec-
emos ao Papa Francisco por mais 
esta nomeação que fortalecerá a 
presença da Igreja no regional 
Sul 4 da CNBB.

Transmitimos nossos votos de boas-vindas ao episco-
pado brasileiro recordando trechos da fala do Papa Francisco 
na Solenidade de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho 
último, ao se dirigir aos fieis da janela de seu escritório no 
Palácio Apostólico. O Santo Padre encorajou a seguir o teste-
munho de vida de Pedro e Paulo, pedindo-nos para nos “colo-

carmos em jogo”, com transparência, 
fazendo uma Igreja “mais próxima ao 
povo, profética e missionária”.

“As testemunhas não se per-
dem em palavras, mas dão fruto. Não 
se queixam dos outros e do mundo, 
mas começam por si próprias. Lem-
bram-nos que Deus não deve ser 
demonstrado, mas mostrado; não 
anunciado com proclamações, mas 
testemunhado com o exemplo”, re-
forçou o Sumo Pontífice.

Desejamos que seu ministério 
como bispo da diocese de Caçador seja profícuo em bênçãos 
e frutos!

Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte (MG),Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre (RS), Pri-

meiro Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima (RR), Se-

gundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidio-

cese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), Secretário-geral da 
CNBB

Mensagem do Bispo eleito à 
Diocese para a qual foi nomeado

Querido povo de Deus da 
Diocese de Caçador!

Com coração de pai me 
dirijo a vocês!

Minha saudação ao ad-
ministrador Diocesano Pe. 
Renato Luiz Caron! Minha 
saudação ao bispo emérito Dom 
Luiz Carlos Eccel! Caros irmãos 
no sacerdócio! Prezados (as) re-

ligiosos e religiosas, seminaristas e vocacionadas. Estima-
dos membros das mais diversas pastorais e movimentos, 
lideranças das comunidades! Saúdo respeitosamente as au-
toridades civis e militares e todas as pessoas de boa vonta-
de e que fazem parte de outras Igrejas e Instituições. Saúdo 
todo o bom povo de Deus presente na Diocese de Caçador, 
agora também meu povo.

No dia 21 de junho, dia de São Luiz Gonzaga, padroe-
iro da juventude, recebi do Núncio Apostólico, Giambattista 
Diquattro, a notícia de que a Igreja, o Santo Padre Francisco 
haviam me escolhido como bispo da Diocese de Caçador, 
Santa Catarina. A liturgia deste dia lembrava o chamado, a 
vocação de Abrão: “Sai da tua terra, da tua família e da casa 
de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar” (Gn 12,1).

Caros diocesanos! Elevo minhas orações aos falecidos 
por causa da pandemia em nossa Diocese de Caçador. Ex-
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presso minha solidariedade às famílias que recentemente per-
deram seus entes queridos pela Covid-19 e outras situações.

Dirijo minha atenção às pessoas que, no anonimato, es-
tão escrevendo nossa história neste tempo de pandemia: médi-
cos, enfermeiros (as), trabalhadores de supermercados, os que 
produzem o alimento e atuam no transporte, pessoal da limpe-
za, cuidadores, forças de segurança e de vigilância sanitária, 
voluntários, sacerdotes e religiosas e muitos outros.  Lembro 
das pessoas que diariamente infundem esperança, tendo como 
objetivo não semear o pânico, mas corresponsabilidade. Lem-
bro pais e mães, avôs e avós, professores e outros que, nos 
pequenos gestos cotidianos, nos ensinam a enfrentar as crises 
levantando o olhar e estimulando a oração (cf. PC, p. 9).

Abraço com alegria a missão de conduzir a Igreja dioce-
sana de Caçador, na certeza e na confiança de que a graça div-
ina nos acompanhará juntamente com a colaboração de todos.

Desejo orientar meu trabalho conforme escreve o San-
to Padre Francisco, na Alegria do Evangelho: “O Bispo deve 
favorecer sempre a comunhão missionária na sua Igreja di-
ocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cris-
tãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma 

(cf. At 4,32). Para isso, às vezes pôr-se-á à frente para indi-
car a estrada e sustentar a esperança do povo, outras vezes 
manter-se-á simplesmente no meio de todos com a sua prox-
imidade simples e misericordiosa e, em certas circunstân-
cias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aqueles que 
se atrasaram e, sobretudo, porque o próprio rebanho possui 
o olfato para encontrar novas estradas” (EG 31).

Recordo de meus antecessores e de todo o trabalho que 
foi sendo realizado ao longo destes 53 anos de Diocese. Quer-
emos continuar esta caminhada juntos. Peço a vocês que me 
ajudem a ser bispo tendo como grande modelo o Cristo Bom 
Pastor. Faço um apelo para que juntos intensifiquemos nossa 
oração pelo fim da pandemia, pelo surgimento de mais vo-
cações e para sermos sinais de unidade e misericórdia.

Acompanhem-nos a Santa Mãe de Deus, consolo dos 
aflitos e saúde dos enfermos, São José, homem bom e justo, de 
“coragem criativa”, e nosso padroeiro São Francisco, o “pobre 
de Assis”, que nos inspire um renovado amor pela vida.

Erechim, 30 de junho de 2021. Santos protomártires 
da Igreja de Roma

Mons. Cleocir Bonetti

86ª Romaria em honra a Nossa Senhora da Salette
Marcelino Ramos, 26 de se-

tembro de 2021
Estimados amigos, romeiros 

e devotos de Nossa Senhora! 
Aproximamo-nos do aniversário de 
175 anos da aparição de Nossa Sen-
hora em La Salette na França a 19 
de setembro de 1846. Se Deus nos 
concede a graça de celebrarmos esse 
jubileu é porque junto com Maximino e Melânia, muitos outros 
irmãos e irmãs transmitiram e viveram a mensagem da Bela Sen-
hora com fidelidade, fervor e devoção.

Há 86 anos, a graça da Salette é celebrada em Marcelino 
Ramos – RS. Essa novidade trazida da França pelos Missionários 
Saletinos, chegou nessas terras do Alto Uruguai gaúcho em 1928. 
O bom povo que aqui vive, os que por aqui passavam, e os que 
aqui foram convidados a chegar, acolheram e levaram o encanto 
da Salette de modo que aos poucos a devoção se enraizou não 
somente nessa diocese de Erexim, mas sim cruzando as fronteiras 
floresceu em outros estados e países da América Latina.

Estamos às vésperas de celebrarmos a Romaria da Salette. 
O tema que nos ajudará a celebrar o Jubileu dos 175 anos da 
Aparição na Romaria é: SALETTE, CAMINHO DE ESPER-
ANÇA E PAZ PARA A FAMÍLIA. O momento delicado pelo qual 
passamos exige de nos o empenho em fortalecermos a fé e reavi-
varmos a esperança caminhando com Maria Mãe de Jesus, pois 
acolhendo sua mensagem, estamos sendo embaixadores de Cristo 
seu Filho que nada mais fez nesse mundo do que nos mostrar o 
caminho que leva ao Pai vivendo o amor, o cuidado e a paz entre 
irmãos.     

 A triste realidade da pandemia 
pede de nós atenção em relação ao 
distanciamento social e aos proto-
colos de prevenção e cuidado com 
a vida. Por isso, nossa Romaria 
acontecerá um tanto diferente. É im-
possível no momento divulgarmos 
uma programação específica. Tudo 
dependerá de como estará à situação 
da Covid – 19 em setembro, bem 

como a vigência dos protocolos sanitários. Por isso, fiquem aten-
tos(as) às informações que postaremos em nossas redes sociais, 
facebook e instagram @santuariosalettemarcelinoramos ou 
acessem nosso site www.santuariosalette.com.br 

Os grupos e excursões que desejam visitar o Santuário nesse 
período poderão celebrar, receber bênçãos e até mesmo fazer suas 
refeições no Seminário. Contudo, é preciso fazer o agendamento 
prévio para que se evite qualquer tipo de aglomeração. Para isto e 
ou qualquer outra informação, queiram ligar para 54-3372-1231 
ou 54-3372-1391 e no whatsApp 54-99604-8676.

Apesar das dificuldades que o momento nos impõe, não 
deixemos de celebrar e render graças a Deus pelos 175 anos da 
Aparição da Virgem Mãe em La Salette. Em nossa oração, faça-
mos uma prece especial por todos os profissionais da saúde, pelas 
vocações sacerdotais e religiosas e por todos os missionários e 
leigos saletinos espalhados pelo mundo. 

Desejo a todos boas e abençoadas festas da Salette.
Pe. Renoir Dalpizol, MS
Reitor do Santuário Salette – Marcelino Ramos – RS
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Bispo e padres da Diocese de Erexim refletem
sobre caminhos da Igreja no pós-pandemia

Dia 12 de julho, quando Dom Adimir 
completava um ano do início de seu ministério 
episcopal na Diocese de Erexim, ele e a maio-
ria dos padres da Diocese participaram de en-
contro de formação de forma virtual sobre os 
caminhos da Igreja após a pandemia, com as-
sessoria de Dom Joaquim Giovani Mol Guim-
arães, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, Reitor da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais e Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Comuni-
cação Social da CNBB.

O encontro foi conduzido pelo Pe. Mai-
con Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, que 
até o início deste ano era o Coordenador Diocesano da Ação 
Evangelizadora e tinha encaminhado o curso anual de for-
mação permanente do presbitério, ordinariamente de três 
dias. Por causa da pandemia, o do ano passado foi cancela-
do. O deste ano ficou em uma noite. 

Pe. Jean Demboski, Pároco da Paróquia N. Sra. do 
Monte Claro, de Áurea, motivou a oração inicial. Dom Ad-
imir, em sua palavra de abertura, referiu-se ao seu primeiro 
ano como bispo da Diocese e a necessidade de se ir pensan-
do como retomar as atividades ordinárias no pós-pandemia.  

O assessor desenvolveu a reflexão intitulada “um pro-
jeto de vida eclesioexistencial”.

No primeiro tópico da exposição ressaltou a identidade 
e a missa da Igreja, a evangelização. Ela existe unicamente 
para anunciar a todos os povos o Evangelho, a Boa Nova da 
Salvação. E deve fazê-lo sempre com renovado ardor, com 
o testemunho de vida. Observou que se vive um tempo de 
cansaço e citou passagens de documentos do Papa Francisco 
a respeito da alegria de anunciar a salvação em Cristo.

Depois, Dom Joaquim referiu-se aos que não querem 
mudar os rumos da Igreja. Há um grupo, não muito grande, 
mas bem determinado de leigos, padres bispos e até cardeais 
que querem que tudo continue como está ou se retorne a 
práticas antigas. Acentuou o mal do clericalismo e a necessi-
dade de se superar a mera pastoral de manutenção. Em con-
traposição, destacou o assessor, há os que realmente querem 
mudar os rumos da Igreja e que buscam a essência do cris-
tianismo, desejando uma Igreja mais espiritual, que vá “dire-
to ao ponto”, uma Igreja mais pneumática (dócil ao Espirito 
Santo), uma Igreja mais contemplativa, uma Igreja querig-
mática, catequética. Usou a imagem de “soprar as brasas”, 
acender luzes, pois amar a Igreja é fazê-la arder. Enfatizou 
igualmente a beleza de se buscar uma Igreja misericordiosa, 
com rosto de mãe, pois o nome de Deus é misericórdia. E 
isto com incidência em toda organização social, trabalhan-

do pela economia de Francisco e Clara, como 
propõe o Papa Francisco. Igreja misericor-
diosa que se compromete com a justiça, que 
pratica e propõe a hospitalidade, integrando 
os excluídos. Na parte final de sua exposição, 
Dom Joaquim acentuou a necessidade da re-
tomada do projeto de Jesus, de se construir 
uma Igreja a caminho de um novo jeito de 
relacionamento com Jesus, de se testemunhar 
a esperança, que tem duas dimensões, a in-
dignação e a coragem de mudar. A propósito, 
citou o Cardeal Martini, Arcebispo de Milão, 
falecido há pouco tempo, para o qual a Igre-
ja está atrasada 200 anos. Amar esta Igreja é 
fazê-la retomar o impulso evangelizador.

Esquema utilizado por Dom Joaquim
UM PROJETO DE VIDA ECLESIOEXISTENCIAL
Diocese de Erexim, 12.07.21, rumo à sinodalidade
1. INICIAR
A identidade e a missão da Igreja é evangelizar
2. APROFUNDAR

a) A IGREJA PÓS-PANDEMIA QUE PODERÁ NÃO 
MUDAR OS RUMOS

1. Igreja Cristianista
2. Igreja de manutenção do clericalismo e carreirismo
3. Igreja da doutrinação, fundamentalismo e moralis-

mo

b) A IGREJA PÓS-PANDEMIA QUE PODERÁ MU-
DAR OS RUMOS

1. Rumo a uma Igreja mais espiritual
2. Rumo a uma Igreja mais querigmática e catequética
3. Rumo a uma Igreja mais misericordiosa

C) A IGREJA PÓS-PANDEMIA QUE PODERÁ MU-
DAR SEUS RUMOS PARA MAIS

1. A meta é a recuperação do Projeto de Jesus
2. A meta é uma nova relação pessoal e comunitária 

com Jesus
3. A meta é a realização da esperança
3. TERMINAR
a. Jesus transformaria jovens em apóstolos
b. Igreja está cansada e atrasada 200 anos
c. Amar a Igreja é fazê-la arder
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Dados biográficos de Dom Joaquim
Dom Joaquim Giovani Mol Gui-

marães nasceu em 6 de janeiro de 1960, 
em Ponte Nova, Minas Gerais, numa 
família católica.

Fez o noviciado na Congregação 
Salesiana, em 1979, em Barbacena, cul-
minando com a profissão religiosa em 
janeiro de 1980. Licenciado em Filo-
sofia e Bacharel em Teologia pela PUC 
Minas, foi ordenado diácono dia 5 de 
dezembro de 1987, por Dom João Resende Costa, SDB, na 
Paróquia Cristo Luz dos Povos, em Belo Horizonte; e pres-
bítero no dia 16 de julho de 1988, por Dom Irineu Danelon, 
SDB, em Ponte Nova. 

Foi vigário paroquial e pároco em Jaciguá, ES.  Em 
1990, voltou a Belo Horizonte para retomar os estudos, 
de 1990 a 1992, morando e trabalhando pastoralmente na 
Paróquia Cristo Luz dos Povos, da Inspetoria São João Bos-
co; fez o mestrado em Teologia no Centro de Estudos Supe-
riores da Companhia de Jesus, com a tese “O Individualismo 
cultural e a vivência da fé cristã”.

Nesta mesma época incardinou-se na Arquidiocese de 
Belo Horizonte, quando tornou-se Administrador Paroquial e 
depois Pároco da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. A partir 

de 1992 iniciou o magistério no Ensino 
Superior de graduação e pós-graduação. 
Lecionou diversas disciplinas de teolo-
gia sistemática e teologia pastoral. Foi 
coordenador do curso de Teologia e pro-
fessor no ISTA (Instituto Santo Tomás 
de Aquino), centro de formação dos re-
ligiosos em Belo Horizonte, no IMACH 
(Instituto de Ciências Humanas Maris-
ta), no CEFAP (Centro de Formação de 

Agentes de Pastoral de Belo Horizonte) e no IFT (Instituto de 
Filosofia e Teologia) da PUC Minas (Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais), onde presidiu o NET (Núcleo de 
Estudos Avançados em Teologia), o ISPAL (Instituto Superior 
de Pastoral) e foi editor da Revista Horizonte.

 Prestou assessorias a Congregações Religiosas e Dio-
ceses em assembleias e cursos e na CNBB. 

Foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte no 
dia 11 de fevereiro de 2006 e ordenado bispo no dia  25 de 
março de 2006, na Capital Mineira. Teve novamente atuação 
na CNBB. É sócio da SOTER – Sociedade de Teologia e 
Ciências da Religião do Brasil. 

Atualmente, acompanha as Instituições Vinculadas à 
Arquidiocese de Belo Horizonte exerce diversas funções.

Tema e lema do Mês da Bíblia 2021 
O tema é: Carta de São Paulo aos 

Gálatas. O lema é: “Pois todos vós sois um 
só em Cristo Jesus (Gl 3,28d). Essa pequena 
citação da Epístola faz parte do “Hino Ba-
tismal” (Gl 3,26-28), que é de uma riqueza 
indescritível. Ali, o Apóstolo mostrou que, a 
partir do Batismo e do revestimento de Cris-
to, todos são “filhos de Deus”. Nessa rica 
situação, foram superadas todas as trincheiras que impediam 
uma experiência igualitária e livre: “não há mais judeu ou 
grego, escravo ou livre, homem ou mulher”. Ele arrematou 
que, portanto, “todos vós sois UM só em Cristo Jesus”. To-
das as discriminações foram abolidas por Cristo. As frontei-
ras foram abertas. Por quê? Exatamente por causa da “uni-
dade” (um só), porque só existe um Evangelho (Gl 1,6-9; 
2,7-8; 5,14). Quem adere à fé, batizando-se conscientemente, 
procura viver em comunidade viva e compreende que todos 
são iguais diante de Deus, ou seja, conhece a igualdade. 

O fato de estar em um mesmo nível aponta para a “uni-
dade”. Como se verificará em toda a Carta, diversos acontec-
imentos ameaçavam a unidade. Paulo, no entanto, enfrentou 
todas as adversidades, justamente, por causa da “unidade em 
Cristo”. A Carta aos Gálatas mostrou incessantemente que, 
em Cristo, acabam todas as diferenças e distinções de classe, 

raça (etnia), nacionalidade, sexo, religião que 
separam e rompem as pessoas e a sociedade. 
A superação das divisões só é possível na “na 
unidade em Jesus Cristo”. Tudo gira em tor-
no de “Jesus Cristo”, o ponto focal de toda a 
Carta (Texto-Base do Mês da Bíblia, Edições 
CNBB, Introdução, p. 9).

A Carta aos Gálatas 
O tema do Mês da Bíblia em seu jubileu de ouro, neste 

ano, é a Carta aos Gálatas. Ela é dividida em três grandes par-
tes. Na primeira, há um esforço do autor (Paulo) em apresen-
tar o único Evangelho, aquele de Jesus Cristo. ... Na segunda 
parte, por causa das atividades dos missionários judaizantes 
ou oponentes, o autor teve que trabalhar, em nível bíblico, as 
questões da “fé”, da “liberdade cristã”, da “unidade em Cristo” 
para vislumbrar a abertura de fronteiras em todas as direções. 
É aqui que se encontra o apogeu da carta: o “Hino Batismal”. 
Na terceira parte, o autor aborda a questão da “vida no Espíri-
to” que leva à abertura de fronteiras. Ele insiste, fortemente, 
na experiência comunitária do amor e mostra que o Espírito de 
Deus faz seu campo de ação na comunidade. O texto conclui-se 
com a apresentação da mística da liberdade e da mensagem da 
“nova criatura” ((Texto-Base do Mês da Bíblia, Edições CNBB, 
Introdução, p. 22).
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Irmãs da Sagrada Família de Maria celebram
jubileu de ouro de vida religiosa

Com informações da Secretaria da Casa Provincial em 
Erechim e de uma delas, Ir. Leonilda. 

O evento terá celebrações nas comunidades em que as 
irmãs nasceram, naquelas em que trabalham atualmente, em 
Curitiba e uma celebração comum em Erechim, em outubro.

Irmã Jandira Farinella Scalcon  
Nascida a 28 de setembro 

de 1952 em Paim Filho, Mu-
nicípio de Lagoa Vermelha, RS, 
na Diocese de Vacaria, RS.

Seus Pais: José Antonio 
Scalcon e Fiorenza Farinella 
Scalcon .

Irmãos – 1ª Mãe: Josefina, 
Inês, Vitório, Darci, Lourdes, 
Líbera.

2ª. Mãe: Olga, Delmina.
3ª Mãe: Maria, João, Jandira, Verônica, Odila, Salete, 

Albino, Justino, Benjamim.
• Ingressou na Congregação em 1º de fevereiro de 1965, 
em Erechim, RS.
• Fez o Postulantado, iniciado em 19 de janeiro de 1969, 
em Erechim, RS.
• Ingressou no Noviciado em 15 de julho de 1969.
• Fez os Primeira Profissão (Votos) em 17 de julho de 
1972.
• Fez a Profissão Perpétua em 16 de julho de 1976.
 Realizou os seguintes trabalhos:
• Em 1971 – serviços gerais na Casa Provincial – Ere-
chim, RS.
• Em 1972 – Escola, Catequese e Liturgia em Viadutos, 
RS.
• Em 1973 – Estudando e trabalhos gerais, em Curitiba, 
PR – Casa Provincial.
• Em 1974 – Estudante em Curitiba, PR – Casa de Pen-
sionato – Campina.
• Em 1975 – Liturgia e Catequese – em Viadutos, RS.
• De 1976 a 1979  -  Professora Estadual  -  em Viadutos, 
RS.
• Em 1980 -  Professora Estadual – em Capoerê, Ere-
chim, RS.
• De 1981 a 1982 – Professora Estadual – em Viadutos, 
RS.
• De 1983 a 2007 – Professora  Estadual em S. Luiz 
Gonzaga, RS.
• De 2007 até o presente momento – Supervisora do Lar 
Escola em S. Luiz Gonzaga, RS.

Durante todo este período atuou na Catequese, Liturg-
ia, serviços gerais, trabalhos manuais. Foi Conselheira Pro-
vincial em vários períodos. Participou do Capítulo Geral em 
Varsóvia, Polônia, no ano de 2014. Também teve a graça e a 
oportunidade de visitar a Terra Santa.

Irmã Terezinha Pilão 
Nascida a 29 de julho de 

1951 em Curitibanos, SC, Dio-
cese de Lages, SC.

Seus Pais: Agustinho Pilão 
(em memória) e Amábile Carrer 
Pilão.

Irmãos: Jeonice, Terez-
inha,  João Vilmo, Maria Ca-
tarina, Pedro Vilmar, Antonio 
Carlos, José Cesar, Elizete Apa-

recida.
• Ingressou na Congregação em 21 de janeiro de 1964 
em Curitibanos, SC.
• Fez o Postulantado em 1968, iniciado em 21 de ja-
neiro, em Curitiba, PR.
• Ingressou no Noviciado em 16 de julho de 1968.
• Fez a primeira Profissão em 16 de julho de 1970.
• Fez a Profissão Perpétua em 16 de julho de 1975.

 Realizou os seguintes trabalhos:
• De 1970 a 1973, professora estadual e cuidados com 
a igreja da sede paroquial em Curitibanos, SC.
• Em 1973 – professora em Paulo Bento, RS.
• De agosto de 1973 a 1981 – professora e colaboração 
na igreja em Rio da Prata, SC.
• De 1981 a 2000 – professora e diretora na Escola 
Estadual em Santa Cecília, SC.
• De 2000 a 2002 – atendimento às Irmãs Idosas em 
Viadutos, RS.
• De 2002 a 2005 – Ecônoma Provincial em Erechim, 
RS
• De  2006 a 2015 – Superiora Provincial da Província 
São Francisco de Assis, em Erechim, RS.
• De 2015 a 2018 – Ecônoma Provincial em Erechim, 
RS.
• De 2018 a 2021 – Superiora Provincial, em Erechim. 
RS.
•  Em 2021 – Superiora da Comunidade Santa Ter-
esinha de Curitibanos, SC.
• Durante todos estes anos atuou na Liturgia e no 
período de Escola também na Catequese.
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Irmã Leonilda Gnoatto Cavazzola
Nascida:  04.09.1951, em 

São João da Urtiga - RS
Batizada:  12.05.1951, ig-

reja Cristo Rei, São João da Ur-
tiga - RS, pelo Padre Frei Justino 
de A. Prado.  Diocese de Vacar-
ia.
• Crismada: 19.03.1954, na ig-
reja Cristo Rei de São João da 
Urtiga, pelo Bispo Dom Frei 

Cândido Maria, diocese de Vacaria.
• Ingressou na Congregação das Irmãs Franciscanas 
da Sagrada Família de Maria: 02.03.1965 na Comuni-
dade das Irmãs de São João da Urtiga - RS.
• Aspirantado: de 1966 a 1968 em Campo Largo - PR
• Postulantado: 19.01.1969, em Erechim - RS.
• Noviciado: 15.07.1969, em Curitiba - PR.
• 1ª. Profissão: 16.07.1971, em Curitiba - PR.
• Prof. Perpétua: 16.07.1976, em Curitiba - PR.
• Em 1971 - trabalho social com mães e crianças. Pon-
ta Grossa - PR
• Em 1972 - trabalho com Pré-escola e aulas no Curso 
Fundamental  - Lebon Regis-SC.

• Em 1974 - Bom Jardim - Guarani das Missões – 
secretária e professora em séries iniciais e fundamental. 
• - de 1977 a 1979 – fez Licenciatura em Estudos So-
ciais e geografia plena
• - de 1982 a 1983 – estudos na FIDENE – Ijuí
• De 1985 a 1990 - Guarani das Missões: direção do 
Colégio São José – Pré-escola, séries iniciais, fundamen-
tal, magistério e curso científico.
• De 1990 a 2000 – Erechim, trabalho na formação de 
novas vocacionadas, catequese, aulas no Colégio Estadu-
al La Salle e atuação no Conselho Provincial.
•  De 1992 a 1994, curso de teologia no ITEPA em 
Passo Fundo.
• De 1994 a 2000, atuação na Coordenação da Provín-
cia São Francisco de Assis das Irmãs Franciscanas da Sa-
grada Família de Maria, Erechim.
• Em 2001- Áurea, atuação na formação da primeira 
etapa do aspirantado e visita às famílias.
• De 12/12/2003 a 30/05/2004 - Pós-graduação em 
Práticas Pedagógicas Interdisciplinares: Educação Infan-
til, Ensino Fundamental e Médio. 
• De 2001 a 2019 – Professora no Colégio Estadual 
Presidente Costa e Silva em Áurea - RS
• De 2001, coordenação da Catequese na Paróquia 
Nossa Senhora do Monte Claro, Áurea - RS.

Oração oficial para o X Encontro Mundial das Famílias
22-26 de junho de 2022

O amor na família: vocação e caminho de santidade
Pai Santo,
estamos aqui diante de Ti
para louvar-Te e agradecer-Te
pelo grande dom da família.
Nós Te pedimos pelas famílias
consagradas no sacramento do matrimônio,
para que possam redescobrir
todos os dias a graça recebida
e, como pequenas Igrejas domésticas,
saibam testemunhar a Tua presença
e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.
Nós Te pedimos pelas famílias
Que passam por dificuldades e sofrimentos,
doença ou por problemas que só Tu conheces:
que Tu as sustentes e as tornes conscientes
do caminho de santificação ao qual as chamas,
para que possam experimentar a Tua infinita mi-

sericórdia

e encontrar novos caminhos para crescer no amor.
Nós Te pedimos pelas crianças e jovens
para que possam encontrar-Te e responder com alegria 

à vocação que planejaste para eles;
por seus pais e avós,
para que sejam conscientes
de serem um sinal da paternidade e maternidade de 

Deus no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito,
Tu confias a eles;
pela experiência de fraternidade
que a família pode dar ao mundo.
 Senhor, concede que cada família
possa viver a própria vocação à santidade na Igreja
como um chamado para ser protagonista da evangeli-

zação, a serviço da vida e da paz,
em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de 

vida.
Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém.
Fonte: Vatican News
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Santa Sé defende diversas urgências sociais
na Organização das Nações Unidas: 

Em cinco pronunciamentos diferentes en-
tre os dias 26 de junho e seis deste mês, terça-fei-
ra, a Delegação Permanente da Santa Sé junto 
à Organização das Nações Unidas, ONU, em 
Genebra, na Suíça, reafirmou apelo para que se 
combata a pandemia com a solidariedade, com 
a distribuição equitativa das vacinas e que se-
jam tutelados migrantes e refugiados. 

Ressaltou também a solidariedade inter-
nacional, o drama dos refugiados, a importân-
cia de uma educação global a respeito da pessoa e do meio 
ambiente, a condenação da violência contra as mulheres e o 
tema da privacidade no mundo digital. 

Um dos pontos muito ressaltados nos referidos pronun-
ciamentos é o apelo à solidariedade internacional, princípio 
definido como "mais necessário do que nunca" caso se 

queira sair "mais fortes" da atual pandemia de 
Covid-19. A emergência sanitária, decorrente do 
Coronavírus favoreceu a disseminação do "vírus 
do individualismo", fazendo prevalecer "as leis 
do mercado" em detrimento às do "amor e saúde 
da humanidade". 

A Santa Sé exortou os Estados e as agên-
cias multilaterais a "trabalharem conjuntamente 
para implementar uma renúncia aos direitos de 
propriedade intelectual, a fim de garantir o aces-

so universal aos tratamentos e vacinas anti-Covid". 
A Delegação da Santa Sé expressou também gratidão 

a todos aqueles que, em tempos de pandemia de Covid-19, 
se colocaram a serviço dos outros, "pessoas corajosas que 
se mantiveram na linha de frente para oferecer uma atenção 
especial às necessidades dos refugiados e dos migrantes".

Religiosa completa 75 anos de vida consagrada em Cuba
A Igreja em Cuba celebrou uma missa 

especial para agradecer a Deus pelos 75 anos 
de vida religiosa da irmã Maria de Jesus Mi-
randa, membro da Congregação das Servas de 
Maria, que dedicou a sua vida a servir os po-
bres e os doentes na ilha.

A irmã Maria de Jesus Miranda, espan-
hola nascida em 13 de janeiro de 1928, é mis-
sionária em Cuba há 64 anos. 

A missa foi celebrada no dia 5 de jul-
ho e presidida pelo arcebispo de Havana, cardeal João da 
Caridade García. Durante a homilia, ele agradeceu a Deus 
pela vida da irmã Maria de Jesus e que Ele criou a religiosa 
espanhola para “o amor, para a paz, para servir aos doentes. 
A criou para a eternidade”.

Ao crescer, vários rapazes se apaixonaram por ela, 
mas a jovem “preferiu um namorado que estava apaixonado 
por ela desde a eternidade e lhe pediu todos os batimentos de 
seu coração”, disse o cardeal.

Dom Garcia agradeceu ao Espírito Santo por infundir 
nela “o desejo da fidelidade a seus votos religiosos” e por ser 
mãe de “tantos enfermos, cuidando-os, consolando-os, ani-
mando-os, sofrendo com eles e tentando fazer com que sua 
doença seja pacífica e santa”. Ele afirmou que a irmã Maria 
de Jesus é mais cubana do que muitos e que no céu há uma 
grande festa, onde estão todos aqueles “a quem ela atendeu, 
estão todos aqueles a quem ela ajudou”.

“Estão esperando-a com uma grande festa do céu”, 
acrescentou.

Finalmente, ele disse que a Igreja agradece pelos 93 anos 
de vida e 75 anos de votos religiosos da irmã Maria de Je-
sus, “pelas maravilhas que ela fez, pelo que ela significou para 

Cuba, para as ministras dos enfermos, para a 
Igreja”.

A religiosa renovou seus votos e agrade-
ceu a Deus por sua fidelidade, “não por minha 
festa, mas porque devo tudo a Ele. Ele tem 
sido fiel até agora, e continuará sendo”.

“Eu não, eu falhei várias vezes, mas Ele 
é misericordioso. Eu dou graças infinitas a 
Ele” testemunhou.

A irmã também agradeceu a seus pais 
por trazê-la à vida, pelo carinho com que a educaram na vida 
cristã, e contou que, “junto com meus 9 irmãos, fomos muito 
felizes em família”. “Agradeço também à minha comuni-
dade que transbordou em carinho, em ternura, em delica-
deza”, afirmou. Agradeceu também ao arcebispo, “a quem 
tanto admiro, a todos os concelebrantes, que para mim foi 
uma emoção tremenda, porque eu não esperava, me deram 
uma surpresa enorme”, acrescentou.

Finalmente, ela contou que sua única pena é não poder 
estar com os pobres, “porque a pandemia me separou um 
pouco deles”. Ela disse que está pedindo a Deus por eles, 
para que lhes dê o que mais necessitam.

Na entrevista de 2015, a irmã Mercedes Martínez, re-
ligiosa cubana da mesma congregação, afirmou que o tra-
balho das missionárias ajudou a manter a fé na ilha de Cuba, 
mas que a influência dos avós em suas famílias também foi 
importante. Ela disse que “o testemunho de vida delas (as 
religiosas), noite após noite ao lado de um doente, era o 
serviço, a caridade mais eloquente que realizavam”. As pes-
soas “estavam convencidas” pela dedicação das irmãs, que 
trabalhavam sem cobrar. Até “pessoas do governo ficavam 
admiradas” pelo seu trabalho, afirmou.

Fonte: ACIDigital
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Ajuda dos Bispos dos Estados Unidos para a Igreja na América Latina
Recentemente, a Conferência Episcopal dos 

Estados Unidos havia anunciado o envio de mais 
de 1,36 milhão de dólares para a Igreja na África. 

Chega a 2,5 milhões de dólares o valor que a 
Conferência Episcopal dos Estados Unidos (USC-
CB) irá destinar este ano à Igreja na América Lati-
na. Os fundos são destinados a 135 projetos pasto-
rais e são fruto da coleta anual especial promovida 
pelos bispos para esse fi m.

Todos os anos, de fato, a Igreja dos Estados Unidos desti-
na recursos ao sul do continente para promover a solidariedade e 
em apoio às várias iniciativas pastorais e sociais, do Caribe aos 
Andes. Os destinatários do novo fi nanciamento - relata o site 
do episcopado - foram escolhidos no dia 14 de junho, durante a 
reunião da Subcomissão da USCCB para a América Latina.

Seu presidente, Dom Octavio Cisneros, expressou sua 
gratidão pela generosidade demonstrada também neste ano pe-
los fi éis: “Desde o Concílio Vaticano II, os católicos nos Estados 
Unidos sempre responderam ao convite do Papa para apoiar o 
ministério de nossas irmãs e irmãos por meio da Coleta para a 
Igreja na América Latina”. Uma Igreja, recorda o prelado, que 
“muito sofreu com a opressão política, a guerra civil, as tur-
bulências econômicas e o abandono social dos marginalizados”.

 “A nossa Igreja tem hoje a sorte de ter um Papa lati-
no-americano, que viveu entre os mais pobres dos pobres e ren-
ovou o apelo à solidariedade com eles”, acrescenta Dom Cisne-

ros. “As doações de católicos nos Estados Unidos 
não só fortalecem o ministério da Igreja Católica 
de Cuba ao Peru, mas também demonstram um 
amor que fortalece o Reino de Deus”.

Entre os 135 projetos fi nanciados pelos no-
vos fundos, está um curso de formação espiritual 
para 13 religiosas não professas e retiros para out-
ras 93 religiosas organizados no Haiti pela Con-
gregação das Pequenas Irmãs de Santa Teresa do 

Menino Jesus; o relançamento na Diocese de Pinar del Rio, em 
Cuba, de uma revista diocesana que desempenhou um papel cru-
cial na evangelização da ilha, onde os meios de comunicação 
católicos são limitados, além de retiros espirituais organizados 
pela Igreja na Venezuela para ajudar os jovens aspirantes a sac-
erdotes a discernir sua escolha.

Já no Paraguai, os recursos serão usados   para a tradução 
do Missal Romano para a língua guarani, ajudando os fi éis a 
participarem das liturgias em sua língua materna, enquanto no 
Peru serão destinados à formação de leigos e religiosos sobre 
questões religiosas e sociais críticas no país.

“Essas doações - ressalta dom Cirneros - apoiam os 
ministérios católicos de pessoas que não têm como arrecadar 
tais fundos por conta própria. As doações oferecidas à Coleta 
para a Igreja na América Latina traduzem-se assim nas tantas 
vidas de fé renovadas, em pessoas vulneráveis   protegidas e no 
amor compartilhado”.

Quando a medalha da fraternidade é a mais bela
No fi nal de julho, iniciaram as Olimpíadas 

de Tóquio marcadas pela pandemia, chamadas por 
alguns de “Olimpíadas tristes” O ensinamento do 
Papa Francisco sobre o esporte como forma de for-
talecer a concórdia entre os povos

Em Tóquio, a fi m de evitar o contágio da 
Covid-19, não haverá espectadores nas arquiban-
cadas dos estádios, não serão permitidos abraços entre os atletas, e os 
olímpicos terão que colocar suas medalhas ao redor de seu próprio 
pescoço para evitar qualquer possível contato. 

Entretanto, nestas Olimpíadas, realizadas pela primeira vez com 
rigorosas medidas anti-contágio, talvez possa emergir mais claramente 
o signifi cado (e o valor) de um evento que, desde o seu símbolo - os 
cinco anéis entrelaçados - traz consigo o espírito de fraternidade e har-
monia entre os povos. Uma mensagem que hoje é muito necessária, pois 
nos encontramos "todos no mesmo barco" e enfrentamos, com muitas 
difi culdades, uma mudança de época inesperada com consequências 
ainda imprevisíveis.

O Papa Francisco tem repetidamente sublinhado o potencial edu-
cativo do esporte para os jovens, a importância de "colocar-se em jogo" e 
do fair play, assim como - e ele também o fez durante seus dias no Hospi-
tal Gemelli - o valor da derrota, porque a grandeza de uma pessoa é vista 
mais quando ela cai do que quando triunfa, tanto no esporte como na 
vida. No início do ano, em uma longa entrevista com ao jornal Gazzetta 
dello Sport, o Papa disse: "A vitória contém uma emoção que é até difícil 

de descrever, mas a derrota também tem algo mar-
avilhoso (...). De certas derrotas vêm belas vitórias, 
porque uma vez identifi cado o erro, a sede de re-
denção se acende. Eu diria que os que ganham não 
sabem o que perdem". Em um tempo marcado por 
fraturas e polarizações de todo tipo, para o Papa o 
esporte pode ser, como ele lembrou aos atletas das 
Olimpíadas Especiais, "uma daquelas linguagens 

universais que supera diferenças culturais e sociais, religiosas e físicas, e 
consegue unir as pessoas, tornando-as participantes de um mesmo jogo e 
protagonistas de vitórias e derrotas".

... Por outro lado, se Francisco expressou frequentemente seu 
apreço pela dimensão amadora e comunitária do esporte e por sua 
função social, ele sabe bem que a atividade esportiva, especialmente a 
nível profi ssional, vive no confronto e na superação do limite, antes de 
tudo consigo mesmo, antes mesmo dos outros.

"Mostrem as metas que podem ser alcançadas com o esforço do 
treinamento, que envolve grande comprometimento e também renúncias. 
Tudo isso - disse o Papa aos nadadores italianos em junho de 2018 - é uma 
lição de vida, especialmente para seus coetâneos”. Esta é a esperança de 
que estes Jogos Olímpicos de Tóquio sejam capazes de combinar tensão 
competitiva e um espírito de unidade. Superando limites e compartilhan-
do fraquezas. Hoje, mais do que nunca, o desafi o não é apenas ganhar a 
medalha de ouro - o sonho e meta de todo o atleta olímpico - mas também 
ganhar, todos juntos, a medalha da fraternidade humana.

Fonte: Vatican News
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CAMPANHA “DAI PÃO A QUEM TEM FOME”
DIOCESE DE EREXIM/CÁRITAS DIOCESANA

De 1º/05/2021 a 03/06/2021
CIDADE PARÓQUIA Alimentos 

Kg
Mat. Hig. 
Limp.

Roupas
calçados Unidades

Cobertores R$

Erechim Cáritas Dioc. 556,703 23 1.094 22 1.500,00
Erechim Santa Luzia 90 21 212 12 100,00
Eerechim São Cristóvão 564 125 1.650
Erechim S. Franc. De Assis 46 9
Erechim Catedral 230 260 11
Erechim São Pedro 670,274 74
Erechim N. Sra. Aparecida 400
Erechim N. Sra. Salette 400 40
Getúlio Vargas Imaculada Conceição 2.055 165
Áurea N. Sra. Monte Claro 140 13

Gaurama S. Luiz Gonzaga 302,00
Carlos Gomes Aanta Ana 31 9
Marcelino Tamos S. João Batista 280 20
Barão/ Cotegipe N. Sra. do Rosário 395 30 1.000
Viadutos Sagr. Cor. de Jesus 123 10 2
Jacutinga Santo Antônio 102 21
Barra/ Rio Azul N. Sra. Medianeira
Paulo Bento Sag. Cor.de Jesus 540 211
S. Valentim São Valentim 157 55
Severiano/Almei-
da

São Caetano 391 100

Erval Grande N. Sra. da Glória 720 50
       

400

Ttrês Arroios Sta. Isabel da Hungria 573,370 153
Aratiba São Tiago 200 115 510,00
Estação Santa Teresinha 293 87
Campinas do Sul N. Sra. Navegantes 130
Mariano Moro São Francisco de Assis 90 13
Itatiba do Sul São Roque Não houve 
Benjamin Con-
stant do Sul

São Roque 115 20 30 5

Sede Dourado São Pedro Não houve 
Capo Erê N. Sra. das Dores Não houve 
Entre Rios do Sul N. Sra. de Fátima 95 15 535,00
TOTAL 9.387,347 1.357 4.668 52 2.947,00

Site da Diocese de Erexim:

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Os Dez Mandamentos – 8ª 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)!

7º Mandamento:
Não furtar!
(Ex 20,15; Dt 5,19)
“Guardai os mandamentos: 

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

1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ex 20,15 e Dt 5,19 são breves 

e iguais. Se existe a lei, proibindo o 
roubo é porque ele acontecia. O que 
sabemos a respeito disso? De que for-
ma ocorria o roubo na sociedade israelita?  O que/quem a lei 
quer defender? 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Quais são as formas de 

roubo que ocorrem hoje em nossa sociedade? Que desafios essa 
lei nos aponta?

Para aprofundar
O sétimo mandamento é sóbrio e categórico, sem fazer nen-

huma menção a qualquer circunstância e nem indicar pena alguma 
ao infrator. O verbo hebraico ganab significa “roubar, furtar, sub-
trair; arrebatar, sequestrar, raptar; tomar furtivamente, dissimular, 
agir sorrateiramente” (Schökel, p.142). Segundo Pedro Kramer, 
“esse verbo, bem como os do sexto e quinto mandamentos, tam-
bém tinha como finalidade original regulamentar as relações bási-
cas entre as pessoas” (p.161). Uma menção ao roubo um tanto 
próxima à do Decálogo, sem apresentar a pena, encontra-se tam-
bém em Lv 19,11: “Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem us-
ará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota”. 

Ao longo da Escritura, ocorrem muitas proibições ao rou-
bo com especificações mais detalhadas. Uma mais destacada, 
que diz respeito ao comércio de pessoas, encontra-se no Código 
da Aliança: “Quem roubar alguém e o vender ou for achado em 
sua mão, será morto” (Ex 21,16). Na mesma linha está o Códi-
go Deuteronômico: “Se alguém for pego em flagrante seques-
trando um dos irmãos dentre os filhos de Israel para explorá-lo 
ou vendê-lo, tal sequestrador será morto” (Dt 24,7). A venda de 
pessoas como escravas é mencionada muitas vezes na Escrit-
ura (Gn 37,27-36; Dt 15,12; 21,14; 24,7; Ne 5,8; Am 2,6). O 
Segundo livro de Macabeus, escrito em 124 a.C., no contexto 
do domínio grego sobre Israel (333 a 63 a.C.), também ates-
ta a compra e venda de pessoas como escravas (2Mc 5,14.24; 
8,10.25.34.36). “Na época da escravidão, justamente por causa 
dos altos preços dos escravos, sequestrar uma pessoa deve ter 
sido uma ação não muito rara e certamente bastante rentável. 
Sobre esse delito pesa justamente a pena de morte”, prescrita 
em Ex 21,16 e Dt 24,7. 

Por sua vez, no Decálogo “não há menção do objeto da 
ação. Assim, deve-se concluir que aqui se trata simplesmente 
de ‘furtar’”. Desta forma, “está incluído o sequestro de pessoas 
como uma das possibilidades, a mais grave. Mas também todas 

as outras formas de roubo estão incluí-
das aqui”. Algumas citações indicam 
o castigo ao ladrão: “Se o animal rou-
bado, boi, jumento ou ovelha, for en-
contrado vivo em seu poder, restituirá 
o dobro” (Ex 22,3). O mesmo ocorre 
para o roubo de objetos (Ex 22,6.8). 
Havia casos em que a restituição devia 
ser quatro ou cinco vezes mais: “Se 
alguém roubar um boi ou uma ovelha 
e o abater e o vender, restituirá cinco 
bois por um boi e quatro ovelhas por 

uma ovelha” (Ex 21,37; cf. Lc 19,8). Tratam-se de medidas para 
impedir o roubo. 

“Roubar significa claramente uma violação da ordem 
jurídica. Com a apropriação ilegal de pessoas, livres e escravos, 
mas também de objetos, tira-se do próximo, mediante violação 
do direito, o fundamento de sua vida ou de parte dele” (Crüse-
mann, p.62). Desta forma, o sétimo mandamento apresenta-se 
como “uma cláusula universal de condenação de todo o ato de 
apropriação ilegal do que é alheio” (Andiñach, p.276). 

Por sua vez, entendemos, hoje, que não é apenas a pessoa 
em particular que não deve roubar. É o sistema político-econômi-
co como um todo que não deve roubar. Neste sentido, quando a 
injustiça está institucionalizada, o roubo passa a ser legitimado 
por lei. As pessoas, precisamente os pobres, passam a ser rou-
bados coletivamente. O sétimo mandamento torna-se um apelo 
atual em vista da construção de relações político-econômicas 
justas e igualitárias, sem exploradores e sem explorados. 

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

forma de oração, pedido ou agradecimento?
4º) Contemplação: O que o texto me/nos indica viver/

testemunhar e ensinar?
- O que a reflexão sobre esse mandamento me/nos faz ver 

melhor, nos ensina? O que poderíamos fazer para impedir os 
roubos em nossas casas, comunidades, setores de trabalho...? 
O que deveríamos fazer para impedir os grandes roubos insti-
tucionais, feitos à coletividade? 
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Pela política melhor
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

 A sociedade brasileira costuma enjaular 
o diálogo em torno de nomes ao tratar sobre 
política. As reflexões a respeito de candidatu-
ras constituem capítulo indispensável, espe-
cialmente no contexto da política partidária, 
pois possibilitam realçar nomes com condições 
adequadas para representar o povo. Mas é im-
portante que essas reflexões sobre candida-
turas sejam precedidas e, permanentemente, 
emolduradas pelo diálogo que promove a política melhor 
– referência ao título do capítulo quinto da Carta Encíclica 
Fratelli Tutti do Papa Francisco. Ora, o povo, no cumpri-
mento de sua tarefa cidadã, em conformidade com a Consti-
tuição Federal, é o grande protagonista do processo eleitoral, 
garantia de uma democracia amadurecida. Neste momento 
em que o País antecipa discussões sobre o processo eleitoral 
de 2022, priorizando debates sobre nomes que podem ser 
submetidos ao voto, há de se evitar sério risco: não se in-
vestir na recomposição de adequados entendimentos sociais 
– imprescindíveis para que a sociedade brasileira construa 
uma política melhor.

Quando são consideradas as polarizações sociais e as 
dificuldades de se elaborar percepções para rumos novos, 
comprova-se a importância de se promover, massivamente, 
situações que favoreçam a construção de entendimentos, a 
partir do diálogo que leva à política melhor. Assim, atende-
se a uma necessidade educativa e civilizatória no caminho 
da recuperação da sociedade, que sofre injunções pesadas 
– dentre as mais graves, as consequências da pandemia da 
covid-19, além dos muitos retrocessos que golpeiam a jo-
vem democracia brasileira. Por isso é necessário investir no 
diálogo que promove a política melhor, uma oportunidade 
de exercitar a capacidade de ouvir, para adquirir o conhec-
imento que afasta o contexto político de irracionalidades e 
manipulações. Esse diálogo qualificado, consequentemente, 
pode levar a escolhas mais acertadas de nomes submetidos 
a sufrágios eleitorais. É caminho, pois, para vencer esque-
mas de corrupção que promovem – e se alimentam – das 
vergonhosas desigualdades sociais, dos atentados contra o 
meio ambiente, do desrespeito a direitos, vitimando povos 
indígenas, dentre outras minorias.

A sociedade brasileira, com suas instituições e seg-
mentos, precisa se dedicar à recomposição de sua realidade 
sociopolítica, o que exige muito investimento. É preciso 
cuidado para que o País não se envolva, simplesmente, na 
discussão de nomes, desobrigando-se da tarefa de construir 
um entendimento civilizatório mais lúcido e abrangente, a 
ser alcançado com a contribuição da ciência, de estudos e 
debates. Sem a construção desse entendimento civilizatório, 
corre-se o risco de empobrecer o processo eleitoral, confer-

indo-lhe características das disputas entre tor-
cidas no âmbito do esporte. Escolhas políticas 
jamais podem se estreitar nos parâmetros das 
simpatias e escolhas esportivas, pois são deter-
minantes na configuração dos rumos de uma so-
ciedade. Se essas escolhas forem equivocadas, 
consolidam-se práticas irresponsáveis e sem o 
lastro humanístico necessário para o exercício 
da liderança que está a serviço do povo, do seu 

destino e da sua identidade.
A história mostra que escolhas equivocadas levam 

sociedades ao fracasso. Por isso mesmo, é preciso lutar e 
contribuir para o adequado funcionamento das instituições 
democráticas e pelo exercício da cidadania – todos recon-
hecendo seus direitos e deveres. O processo eleitoral deve 
constituir uma importante oportunidade para o debate social 
– com o objetivo de consolidar a política melhor. A sociedade 
depende muito de qualificada politização dos seus cidadãos, 
que não podem deixar-se aprisionar por polarizações, nega-
cionismos e escolhas parciais. Debates sobre temas e valores 
constituem desafio para sociedades pluralistas com sérias la-
cunas humanísticas e carência de princípios morais.

O Papa Francisco sublinha a importância da política, 
partilhando entendimento muito precioso:  a rejeição da cor-
rupção, do mau uso do poder ou da falta de respeito às leis 
não deve justificar uma economia sem política. A política 
é imprescindível para lidar com os vários aspectos da crise 
atual. As lógicas econômicas que escandalosamente favore-
cem grupos poderosos sacrificando o bem comum, o respeito 
aos pobres e a preservação da casa comum somente poderão 
ser superadas a partir de qualificadas lideranças políticas – 
cidadãos com visão humanística e capacidade para intuir os 
caminhos do equilíbrio, da garantia da justiça e do bem.

Investir agora no diálogo que promove a política mel-
hor permite desenvolver critérios adequados que possibili-
tem eleger representantes do povo com a competência para 
ajudar na recomposição da sociedade, promovendo reformas 
em interlocução com diferentes segmentos. Aos que preten-
dem se candidatar a cargos nos poderes, é importante lem-
brar: não é adequado apresentar-se como defensor de alguns 
princípios, atendendo expectativas de grupos específicos, 
mesmo com prejuízos a uma política salutar, capaz de refor-
mar instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedi-
mentos para a superação de pressões e inércias viciosas. O 
Papa Francisco, lucidamente, sublinha que o papel da políti-
ca melhor não pode ser substituído pela economia. Importa 
muito, agora, mesmo na exiguidade do tempo e considerado 
o tamanho da demanda, intensamente dialogar sobre a políti-
ca melhor.
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A falta que faz o pai
Davi Coimbra, Zero Hora, 07/7/2021

A decadência da família brasileira é a cau-
sa da decadência moral do Brasil. Por isso somos 
cínicos, inconfiáveis e manhosos. Por isso somos 
capazes de roubar até na vacina que salva vidas

A todo instante alguém descobre o prob-
lema do Brasil. A pessoa diz: “O problema do 
Brasil é que...” E nas reticências encaixa uma de 
nossas mazelas, que são tantas... 

Eu brincava que o problema do Brasil não 
é a miséria, e sim a interpretação de texto. Mas fui mal inter-
pretado, então parei de fazer essa brincadeira. 

Agora, sério, vou dizer qual é o maior problema do 
Brasil: somos nós, homens. 

Já contei aqui sobre minha experiência na Fase, não? 
Contei, mas repito. Fui diversas vezes à Fase para dar pal-
estras aos internos e tal. Pois bem. Conversando com os 
meninos que lá estão recolhidos, nunca encontrei um único 
que tivesse a família constituída, pai e mãe cuidando dele, 
como deve ser. Na maioria dos casos, o menino tinha uma 
mãe mais ou menos atenta e um pai ausente, que ele não 
conhecia, ou que era violento ou bêbado ou drogado. 

O mesmo você vai constatar se falar com as crianças 
que estão debaixo das sinaleiras, pedindo moedas ou ven-
dendo balinhas. E, se for a uma das várias vilas de Porto 
Alegre e procurar os meninos que estão rolando soltos pelas 
ruas, verá idêntica situação. 

Grande parte das famílias brasileiras pode até ter um 
homem, mas não tem um pai. Em algum momento da história 

do Brasil, os homens se desconectaram dos valores 
familiares. Isso fica demonstrado inclusive pelos 
casos de violência doméstica, que parecem aumen-
tar a cada dia. O homem não cultiva um sentimento 
paterno, nem de companheiro da mulher que está 
com ele. Ele cultiva um sentimento de posse. Ele 
é proprietário daquelas pessoas. Ele não tem que 
cuidar delas, ele quer dispor delas. 

A decadência da família brasileira é a cau-
sa da decadência moral do Brasil. Por isso somos cínicos, 
inconfiáveis e manhosos. Por isso somos capazes de roubar 
até na vacina que salva vidas. 

Houve época em que os homens se orgulhavam de 
trabalhar duro para sustentar suas famílias. Meu avô era as-
sim. O trabalho o engrandecia. Mas, de repente, os homens 
passaram a se ver como vítimas – o trabalho duro, em vez 
de ser encarado com orgulho, passou a ser aviltante, e os 
homens começaram a procurar expedientes para sobreviver. 
Não poucas vezes, expedientes fora da lei. 

O que produziu esse nosso afrouxamento moral? O 
que tornou raros os pais do Brasil? 

Tínhamos que descobrir as respostas a essas pergun-
tas, porque elas são centrais, elas podem apontar um camin-
ho para o futuro. 

O Brasil não precisa de heróis, de mitos ou de salva-
dores da pátria. 

O Brasil precisa de pais.

O que convém e o que não convém
Por Dom Odilo Pedro Scherer 

O que é a vida cristã? Um conjunto de 
ritos e práticas religiosas? De leis e regras a se-
rem seguidas? Ou como a nossa relação com 
uma instituição, que determina e regula nossos 
comportamentos? E em que consiste a moral 
cristã? Na observância de uma série de precei-
tos e proibições? A resposta não é tão simples. 
De fato, a vida e a moral cristãs têm um pouco 
de tudo isso, mas o essencial ainda não está dito 
nesses conceitos.

A vida cristã brota de uma experiência de fé, do en-
contro pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo Salvador. 
De muitos modos, esse encontro pode acontecer, mas, quando 
é verdadeiro, ele é impactante e marca a vida. É o que disse 
o Papa Bento XVI na encíclica “Deus é Amor (Deus Caritas 
est)” e em mais outras ocasiões. Foi também o que se viu na 
vida dos discípulos de Jesus. São Paulo e muitos convertidos 
e santos nos dão exemplos luminosos desses encontros com 
Jesus, que determinaram um novo rumo nas suas vidas.

A vida cristã não consiste, em primeiro 
lugar, em abraçar um conjunto de doutrinas, ri-
tos e preceitos, mas em acolher o amor infinito 
de Deus por nós. Deus tem a iniciativa de nos 
amar e chamar. Cabe-nos abrir os ouvidos e o 
coração e acolher esse chamado, que acontece 
por graça e misericórdia de Deus. É o que se ex-
pressa na Sagrada Escritura, com a afirmação: 
“Provai e vede como é bom o Senhor!” (cf. Sl 

34,9). São Paulo resume a sua experiência originária de fé e 
conversão nesta frase: “Ele me amou e por mim se entregou 
na cruz” (cf. Gl 2,20). A vida cristã é resposta a um chamado 
de amor que Deus nos faz e a busca constante de correspon-
dência a esse amor.

Por isso, logo no início da Carta aos Efésios, o autor 
convida os cristãos daquela comunidade a se alegrarem pelo 
fato de serem cristãos, por terem sido chamados por Deus 
até mesmo muito antes de terem conhecido a Deus por meio 
de Jesus Cristo. “Bendito seja Deus, o Pai de Nosso Senhor 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2021

32 Artigos

Jesus Cristo!” Bendito, por ter enviado seu Filho ao mundo, 
pelo Evangelho da salvação, pela redenção e misericórdia 
alcançadas, pela luz da verdade, por nos acolher como filhos 
e filhas seus, mediante a fé e o Batismo, pela participação 
na Igreja, família de Deus, pela esperança dos bens eternos, 
por tudo o que concedeu aos seus filhos! (cf. Ef 1,3-14). Ser 
cristãos é uma graça imensa, que precisamos aprender a va-
lorizar e aprofundar durante toda a vida. Bendito seja Deus!

E em que consiste a vida moral? Consiste, acima de 
tudo, na vida coerente com a dignidade que nos foi dada 
mediante a graça de Deus e com tão grandes dons recebi-
dos. Somos filhos e filhas de Deus e santuários do Espírito 
Santo: “Vós sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita 
em vós” (cf. 1Cor 3,16; 6,19). É isso que São Paulo quer 
dizer quando chama os cristãos a viverem “de maneira digna 
da vocação que receberam” (cf. Ef 4,1). O fato de sermos 
templos em que Deus habita e filhos de Deus nos deve le-
var, por consequência, a viver de maneira digna de Deus, 
abandonando o pecado e tudo o que ofende a Deus, assim 
como toda forma de viver que seja incoerente com a nossa 
dignidade. Mais uma vez, as palavras da Carta aos Efésios 
são claras e preciosas nesse sentido: “Se sois filhos da luz, 
vivei como filhos da luz” (cf. Ef 5,8). Isso requer superar o 
que é “das trevas”, os vícios e quaisquer comportamentos 

desonestos e desrespeitosos em relação a si, a Deus e ao pró-
ximo. Essa é a vida moral segundo o Evangelho de Cristo. 
E destaca ainda o Apóstolo: “Acima de tudo, revesti-vos de 
amor, pois esse é o vínculo da perfeição” (Cl 3,14).

Quando compreendemos esses fundamentos da vida 
cristã e da vida moral, fica fácil aceitar e viver os manda-
mentos e as normas morais, pois serão atitudes coerentes 
com a nossa condição de filhos e filhas de Deus. E também 
fica mais fácil compreender as doutrinas, ritos e instituições 
religiosas, como expressões coerentes daquilo que vivemos 
pela fé. A Oração Inicial da Missa do 15º Domingo do Tem-
po Comum, que celebramos no dia 11 de julho, refere-se a 
isso que estamos refletindo: “Ó Deus, (…) dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e 
abraçar tudo o que é digno desse nome”. Essa é uma maneira 
sintética e lapidar de explicar toda a vida moral dos cristãos.

Oxalá não nos falte a ocasião de crescermos na fé e 
de aprendermos a amar aquilo que somos, como cristãos, 
“eleitos de Deus, santos e amados” (Cl 3,12), de maneira 
que a vida cristã e moral não nos pareça uma imposição pe-
sada, mas expressão de nossa alegria e gratidão e da corres-
pondência com os dons recebidos. Bendito seja Deus!

São Paulo e a Comunhão Eclesial
Dom Antonio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém do Pará (PA) 

Apesar das fragilidades internas presen-
tes no grupo dos Doze, Onze compreenderam 
a essência da exigência da Comunhão e suas 
consequências. Lamentavelmente aquele que 
nada assimilou traiu o Mestre e, por orgulho, 
rompeu com a Igreja, isolou-se, saiu para satis-
fazer suas ilusões e teve um fim dramático (cf. 
Mt 27,1-5). Judas Iscariotes é símbolo da vai-
dade e da autorreferencialidade que sempre contribui para 
o fracasso do sujeito.

Judas Iscariotes continua ainda vivo na Igreja e se 
manifesta nas múltiplas atitudes daqueles que pretendem 
acertar sozinhos, democraticamente, isolados, seguindo 
seus critérios, mas negando a comunhão com Cristo e a 
Igreja. Dessa forma, negam as manifestações do Espírito 
Santo que a guia.

A pessoa ou grupo que na Igreja segue seus pró-
prios interesses desconexos do senso de sinodalidade (do 
caminhar juntos, que exige paciência!), não está em sinto-
nia com os ensinamentos e nem com as atitudes de Jesus 
que sempre esteve em obediência e comunhão com o Pai, 
animado pelo Espírito Santo.

Não há comunhão onde a fé se esfriou, os interes-
ses pessoais ou grupais se fortaleceram, o democratismo 

doutrinal promoveu o relativismo e perdeu-se 
de vista o dinamismo do Reino de Deus. Em 
geral, isso acontece, quase sempre, a partir de 
uma visão distorcida e fragmentada da pessoa 
de Jesus Cristo e da identidade da Igreja. Nes-
ta reflexão concentremos o nosso olhar sobre 
a sensibilidade de São Paulo para com o tema 
da Comunhão.

As exigências do batismo 
O compromisso de comunhão é fruto da fé em 

Cristo, abraçada conscientemente, da qual decorre um 
novo modo de viver ou um estilo de vida que não mais se 
deixa pautar pela moral da cultura, nem pelas solicitações 
dos próprios interesses e nem pelos impulsos pessoais. O 
batismo traz consigo o compromisso de vida nova, que 
brota do dinamismo do Amor da Santíssima Trindade.

Nos ensinamentos de São Paulo há uma fortíssi-
ma atenção sobre a qualidade do relacionamento dos ba-
tizados. Isso deve distinguir a comunidade dos discípulos 
de outros grupos. Na carta aos Romanos São Paulo os 
convida a tomarem consciência dessa nova moralidade, 
como sendo a aurora de um novo modo de viver: “já é 
hora de vocês acordarem: a nossa salvação está agora 
mais próxima do que quando começamos a crer. A noite 



Diocese de Erexim - RS

33Artigos

vai avançada, e o dia está próximo. Deixemos, portanto, 
as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Vivamos 
honestamente, como em pleno dia: não em orgias e bebe-
deiras, prostituição e libertinagem, brigas e ciúmes. Mas 
vistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não sigam os desejos 
dos instintos egoístas” (Rm 13,11-14).

As obras das trevas significa um comportamen-
to que não leva em conta o dinamismo da caridade, mas 
simplesmente os instintos, os próprios interesses, paixões, 
caprichos pessoais. Disso decorrem consequências como 
briga, divisões, disputas, ciúmes… Segundo São Paulo, 
não vive a comunhão quem segue os “desejos dos instin-
tos egoístas”. Não existe espaço para a comunhão onde 
cada um segue seus puros sentimentos, impulsos e ideias 
pessoais.

Na Carta aos Coríntios, a fragilidade da comu-
nhão aparece bem acentuada por isso o apóstolo suplica: 
“Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo mantenham-se de acordo uns com os outros, para 
que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no 
mesmo espírito e no mesmo modo de pensar” (1Cor 1,11). 
E na Segunda Carta declara: “Tenho receio de que en-
tre vocês haja discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, 
maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens” 
(2Cor 12,20).

Na carta aos Efésios encontramos a mesma firme-
za do apóstolo quando fala da necessidade da passagem 
do “homem velho” para o “homem novo”, referindo-se ao 
antes e ao depois do batismo. Em nome do Senhor Jesus 
Cristo os efésios são solicitados a não viverem como os 
pagãos: de mente vazia e cega, longe da vida divina, du-
ros de coração, ignorantes, insensíveis, libertinos, ávidos 
por todo tipo de imoralidade (cf. Ef 4,17-19). E conclui 
recomendando-lhes: “vocês devem deixar de viver como 
viviam antes, como homem velho que se corrompe com 
paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem 
pela transformação espiritual da inteligência, e se revis-
tam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na 
santidade que vem da verdade” (Ef 4,22-24).

Não é possível a experiência da comunhão onde 
cada um apela para a própria liberdade e não se deixa 
orientar pela inteligência iluminada pela fé que nos apre-
senta o dinamismo da vida divina. Onde não há espaço 
para obediência, é impossível a comunhão. Quem não é 
capaz de comunhão, porque está centrado nas próprias 
ideias, não sente a transformação espiritual da sua inteli-
gência, e tudo segue outra lógica, aquela do direito pes-
soal, da própria vontade e liberdade. 

Aos Gálatas São Paulo faz o apelo à necessidade 
da gestão emocional e das paixões pessoais. Certamente 
essa comunidade, como aquela de Corinto, tinha muitos 

problemas de relacionamentos porque o apóstolo é enfá-
tico dizendo-lhes: “se vocês se mordem e se devoram uns 
aos outros, tomem cuidado! Vocês vão acabar destruindo-
-se mutuamente” (Gl 5,16). Nesse contexto lhes mostra o 
poder maléfico dos instintos egoístas e da impulsividade 
desgovernada que gera conflitos, desobediência, libertina-
gem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divi-
são, sectarismo… (cf. Gl 5,17-32).

Para que a Igreja viva a comunhão é preciso que 
cada um não se deixe arrastar pelos ressentimentos, des-
controle emocional e nem impérios dos instintos. São 
Paulo nos estimula a pensar que a experiência da comu-
nhão não é automática, mas pressupõe formação humana, 
esforço pessoal e treinamento nas virtudes. Onde há res-
sentimentos não há comunhão e nem paz.

Virtudes a cultivar
A Comunhão não é uma virtude isolada. Ela só é 

possível para quem tem relativa maturidade humana, sen-
so eclesial e robusta fé. Por isso as inúmeras orientações 
que o apóstolo Paulo dava às comunidades estão relacio-
nadas à diversas dimensões da vida. Isso nos diz que a 
Comunhão eclesial tem muitas dimensões: afetiva, espi-
ritual, doutrinal, política (governo), pastoral, econômica, 
administrativa, missionária, etc. Trata-se de uma realida-
de profunda e transversal.

No que diz respeito à afetividade Paulo recomenda 
como ingrediente da comunhão a sinceridade do afeto, o 
carinho, a mútua estima, o zelo no serviço, o fervor de 
espírito, a firmeza nas dificuldades, a prática da hospitali-
dade, a solidariedade (cf. Rm 12,9-13).

Aos Romanos ainda lhes pede para não levarem em 
conta o mal sofrido, a serem solidários, gratuitos, buscar a 
harmonia, a serem modestos, a não se deixarem vencer pelo 
mal, mas vencer o mal com o bem (cf. Rm 12,14-21) e con-
clui afirmando que “o amor não pratica o mal contra o próxi-
mo, pois o amor é o pleno cumprimento da Lei” (Rm 13,10).

Os Gálatas são estimulados a saborear os frutos 
do Espírito que “é amor, alegria, paz, paciência, bondade, 
benevolência, fé, mansidão e domínio de si” (Gl 5,22). 
Na carta aos Efésios recorda-lhes a dignidade da vocação 
que receberam e por isso lhes pede que “sejam humildes, 
amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. 
Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a 
unidade do Espírito” (Ef 4,3).

Com essas e tantas outras preocupações apresenta-
das por São Paulo, chegamos à conclusão de que a comu-
nhão eclesial é dom de Deus e, ao mesmo tempo, depende 
da compreensão das exigências batismais, da profundida-
de da fé, da formação humana, do esforço pessoal e da 
corresponsabilidade fraterna.
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A rosa
Essa dinâmica tem como 

objetivo despertar o senso de 
preservação e evitar a destruição 
do que temos. Funciona da se-
guinte forma: primeiro cada cri-
ança deve receber uma rosa nat-
ural em mãos e o coordenador da 
atividade deve pedir para que eles 

tirem uma pétala e continuem de uma em uma.
Ao fi m ela estará toda despedaçada e devem ser feitas 

as perguntas:
 “O que aconteceu?” 

145ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (141)
Tânia Madalosso

“Podemos reverter e consertar 
isso? ”

Essa dinâmica servirá 
para mostrar que devemos 
preservar o que temos sem de-
struí-lo pois não dá para reverter 
certos danos.

Ao fi nalizar a dinâmica, ler 
o texto: Genesis 2,15

“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do 
Éden para cuidar dele e cultivá-lo.”

Provocar os mesmos a fazerem uma prece espontânea 
relacionada com o meio ambiente.

Frango com quiabo e polenta
Ingredientes
- 1 frango inteiro cortado à passarinho

- 4 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino, páprica picante e cebolinha 

picada a gosto
- 6 colheres (sopa) de óleo
- 1 colher (sopa) de colorau
- 2 cebolas picadas
- 1 cubo de caldo de galinha
- 2 xícaras (chá) de água quente
- 1 xícara (chá) de molho de tomate
- 500g de quiabo lavado e picado
Polenta
- 1 e 1/2 xícara (chá) de fubá pré-cozido
- 4 xícaras (chá) de água
- 1 cubo de caldo de galinha
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- Sal a gosto
Modo de preparo
Temperar o frango com o alho, o suco, sal, pimenta e páprica.
Aquecer uma panela com o óleo, em fogo médio, e fritar o 

frango e o colorau até dourar. Juntar a cebola e fritar por 2 minutos.
Adicionar o caldo dissolvido na água, tampar a panela e 

cozinhar por 15 minutos.
Juntar o molho, o quiabo e cozinhar por 10 minutos ou 

até amaciar. Desligar e reservar.
Misturar o fubá com metade da água e reservar.
Levar uma panela ao fogo médio com a água restante, o 

caldo de galinha e a manteiga até ferver.

Adicionar o fubá dissolvido e cozinhar por 15 minutos 
ou até engrossar, mexendo.

Temperar com sal e transferir para uma travessa. Cobrir 
com o frango, polvilhar com cebolinha e servir.

Bolo de tapioca com calda de 4 leites
Massa
– 500g de tapioca granulada
– 2 xícaras (chá) de açúcar
– 750 ml a 1litro de leite integral quente (vai depender da 

consistência da tapioca)
– 50g de coco ralado (guarde um pouco para polvilhar)
– 1 vidro de Leite de coco
– 1 lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
– Manteiga para untar
Calda
– 1 lata de leite condensado
– 1 vidro de leite de coco (200 ml)
– 2 colheres (sopa) de leite em pó
– ½ caixa de creme de leite
Modo de preparo do bolo
Misturar a tapioca com o açúcar e, aos poucos, acrescen-

tar o leite quente, mexendo para incorporar. Quando começar a 
fi car cremoso, deixar repousar por 10 minutos.

Adicionar o coco, o leite de coco, o leite condensado e a 
baunilha e misturar bem.

Despeja em fôrma de cone central untada com margarina 
e levar à geladeira por 1 hora ou até endurecer. Desenformar, 
regar com a calda, polvilhar coco e servir gelado.

Modo de Preparo da Calda
Numa tigela, misturar bem todos os ingredientes e res-

ervar.
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Unha de Gato
Bignonia Unguis-cati, L. 
Pertence à família das Gif-

noniáceas
Também conhecido 

como: Cipó-unha-de-gato, er-
va-de-São-Domingos

A unha de gato é uma plan-
ta trepadeira que quando adulta 
pode atingir até 12 metros altura. 
As suas folhas são opostas com um 
pequeno espinho na fase inicial de 

cor verde. A sua raiz é um tubérculo resistente usado para fi ns 
medicinais. A sua reprodução é feita pelas suas pequenas se-
mentes contidas no seu fruto que é uma pequena baga muitas 
vezes imperceptível aos olhos dos humanos. Adapta-se prin-
cipalmente na região Sul, Sudeste e Mata-Atlântica.

Propriedades medicinais:
O chá do tubérculo da unha de gato contém a vitamina 

C, que é um antioxidante que tem capacidade de proteger o 
organismo dos danos provocados pelo estresse e equilibra o 
mesmo de modo geral.

O chá do seu tubérculo é indicado como afrodisíaco 
que restaura e aumenta o apetite sexual, antialérgico que trata 
e previne alergias, antibiótica que impede o desenvolvimen-
to ou a multiplicação de certos micróbios e anti-infl amatória 
que age contra a infl amação.

O chá de seu tubérculo também chamado de batata é 
ótimo por ser altamente diurético, que auxilia a eliminar a 
água do organismo todo e ao mesmo tempo diminuir a dor e 
a infl amação dos rins e da bexiga. 

É indicado também para diminuir a febre, provocar 
a sudorese e ao mesmo tempo é um ótimo calmante para 
músculos e nervos estressados. 

Ferver as suas folhas em forma de banho é indicado 
para infl amação nos órgãos genitais femininos e masculinos 
e ao mesmo tempo para diminuir a dor e a irritação provoca-
da pela sífi lis e gonorreia.

Obs.: Não foram encontradas restrições na literatura 
consultada. Porém nenhuma planta deve ser consumida em 
excesso e nenhum tratamento deve ser feito sem orientação 
médica ou conhecimento cientifi co.

Sementes de abóbora
1. São ricas em aminoácido triptofano que no organismo 

se converte em serotonina, ajudando a garantir uma noite de sono 
bem tranquila

2. São também ricas em magnésio, relaxante natural benéf-
ico para o coração.

3. Os seus altos níveis de proteínas facilmente digeríveis 
ajudam a estabilizar o açúcar do sangue quando consumido em 
pequenas quantidades ao longo do dia. A estabilização do açúcar 
no sangue ajuda na perda de peso, se for o caso.

4. Rico em Omega 3, o óleo de sementes de abóboda tem 
comprovado que ajuda a reduzir a incidência de hipertrofi a pros-
tática benigna (BPH)

5. As sementes de abóbora são também ricas em zinco min-
eral que protege a próstata, sendo por isso um importante alimento 
para a saúde dos homens.

6. São uma boa fonte de ferro, contribuindo para a con-
strução do sangue e aumento de energia.

7. Em estudos realizados com animais, quando se adicio-
na sementes de abóbora à sua alimentação, os efeitos anti-in-
fl amatórios são comparáveis à efi cácia do fármaco indometacina, 
sem os efeitos colaterais.

8. Acredita-se que os seus compostos de fi to-esterol ajudam a 
baixar os níveis de colesterol. Entre as nozes e vários tipos de sementes, 
as sementes de abóbora têm a segunda maior quantidade de esteróis 
(perto das sementes de girassol e pistácios que fi cam em primeiro).

9. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de fi bra 
que ajudam a mantê-lo regular.

10. São também alcalinizantes para o pH do corpo, ao con-
trário da maioria dos alimentos que formam acidos no corpo. A 
acidez tem sido associada à dor, à doença e até mesmo ao cancro.

Descascadas numa salada ou em cima de seu prato de massa 
preferido também fi cam deliciosas. Elas são extremamente versáteis.

Adaptado de 10 Reasons to Snack on Pumpkin Seeds de Dr. 
Michelle Schoff ro Cook
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