
COMUNICAÇÃO
DIOCESANA

O Jornal da Diocese de Erexim 
Erechim / RS - Novembro de 2021 - Ano 44 - N°495

MENSAGENS
Página 14

VARIEDADES
Página 30

Notícias diversas          

    Francisco:
Dia Mundial dos Pobres

52º Congresso
Eucarístico Internacional   

Ordenação episcopal
de Dom Cleocir Bonetti

Página 03

Página 09

Página 17

Página 20

Redação até 20/09/2021

ARTIGOS
Página 26

A Voz da Diocese
Homilia de  Dom José



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2021

2 Programação Diocesana

facebook.com/dioceseerexim

Expediente - Comunicação Diocesana
Secretariado Diocesano De Pastoral

Av. Sete de Setembro, 1251 | 99709-28 | Erechim/RS - Telefone: (54) 3522-3611 | www.diocesedeerexim.org.br | secretariado@diocesedeerexim.org.br
Redação: Pe. Antonio Valentini Neto - Impressão e Diagramação: Gráfi ca Berthier - (54) 3313-3255 - Passo Fundo/RS

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

- 02 – comemoração de todos os fi éis falecidos
- 03, segundo aniversário de falecimento de 

Dom Girônimo Zanandréa, segundo Bispo 
Diocesano de Erexim (2019). 

- 06, das 09h às 15h, encontro vocacional, no 
Seminário N. Sra. de Fátima; 19h, Dom 
Adimir, crismas. na comunidade N. Sra. 
dos Navegantes, Ponte Preta, Paróquia 
Santo Antonio, Jacutinga.

- 07 – Solenidade de Todos os Santos – 10h, 
Dom Adimir, crismas na sede paroquial N. 
Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.

- 08, das 13h30 às 16h30, encontro das 
coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética, local a ser defi nido. 

- 09, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário de 
Fátima. 

- 11, de 08h30 às 15h, reunião de avaliação do ano de 2021 
e planejamento para 2022 dos coordenadores e vices da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano.

- 13, das 08h às 11h30, encontro das assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano; 19h, 
missa e crismas na igreja São Caetano, Severiano de 
Almeida.

- 14 – 33º DTC-B - Quinto Dia Mundial dos Pobres (instituído 
pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Misericordia et 
misera, de 20/11/2016) – 09h, crismas na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.

- 14 a 17, Encontro Regional de Presbíteros, no 
Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), 
São Leopoldo com a participação de Dom 
Adimir como Bispo referencial da comissão.
- 15 – Proclamação da República 
- 16, 08h30, retiro da Cáritas, no Seminário; 
19h, 19h, reunião da Área Pastoral de Getúlio 
Vargas, em Capo-Erê.
- 20, 19h, missa e crismas na igreja N. Sra. das 
Dores, Capoerê.
- 21 – Solenidade de Nosso Senhor Cristo 
Rei do Universo - início da Campanha para a 
Evangelização.
- 22, 20h, reunião da equipe de Pastoral 

Vocacional, na sede paroquial de Barão de Cotegipe. 
- 23, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para 

todas as Paróquias.  
- 25 – Dia Nacional de Ação de Graças – 08h, Dom Adimir, 

reunião na URI.
- 27, 08h30, Reunião do Conselho Diocesano da Ação 

Evangelizadora, no Seminário de Fátima; das 08h às 16h, 
encontro de preparação fi nal dos candidatos ao diaconato 
permanente, no Centro Diocesano. 

- 28 – 1º Domingo do Advento-C 
- 29, (a confi rmar) 08h30, reunião do Conselho de Formadores, 

no Centro Diocesano.
- 29, do meio-dia até 1º, reunião dos Bispos do Regional Sul 3 

da CNBB, em Passo  Fundo.

Oração da Campanha para a Evangelização 
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vul-

neráveis, amparo daqueles que esperam em vós.
Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, 

em meio aos desafi os do tempo presente.
Batizados e enviados para anunciar a Palavra, cuidar 

da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades 
eclesiais missionárias, queremos renovar nossa responsab-
ilidade com a missão da Igreja.

Renovai nossa esperança, fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão.
Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém!
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Mensagem do Papa Francisco
para o 5º Dia Mundial dos Pobres

(XXXIII Domingo do Tem-
po Comum – 14 de novembro de 
2021)

 «Sempre tereis pobres en-
tre vós» (Mc 14, 7)

 1. «Sempre tereis pobres 
entre vós» (Mc 14, 7): estas pa-
lavras foram pronunciadas por 
Jesus, alguns dias antes da Pás-
coa, por ocasião duma refeição 
em Betânia na casa de Simão 
chamado «o leproso». Como nar-
ra o evangelista, entrou lá uma 
mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito 
precioso e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Este gesto 
suscitou grande estupefação e deu origem a duas interpre-
tações diversas.

A primeira delas é a indignação de alguns dos pre-
sentes, incluindo os discípulos, que, ao considerar o valor do 
perfume (cerca de 300 denários, equivalente ao salário anual 
dum trabalhador), pensam que teria sido melhor vendê-lo e 
dar o produto aos pobres. Segundo o Evangelho de João, é 
Judas que se faz intérprete desta posição: «Porque é que não 
se vendeu este perfume por trezentos denários, para os dar 
aos pobres?». E o evangelista observa: «Ele, porém, disse 
isto, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque 
era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que 
nela se deitava» (Jo 12, 5-6). Não é por acaso que esta crítica 
dura sai da boca do traidor: é a prova de que, quantos não 
reconhecem os pobres, atraiçoam o ensinamento de Jesus e 
não podem ser seus discípulos. Recordemos, a este propósi-
to, as palavras fortes de Orígenes: «Judas, aparentemente, 
estava preocupado com os pobres. (…) Se, agora, ainda 
houver alguém que tem a bolsa da Igreja e fala a favor dos 
pobres como Judas, mas depois tira o que metem lá dentro, 
então tenha parte juntamente com Judas» (Comentário ao 
Evangelho de Mateus 11, 9).

A segunda interpretação é dada pelo próprio Jesus e 
permite individuar o sentido profundo do gesto realizado 
pela mulher. Diz Ele: «Deixai-a. 
Porque estais a atormentá-la? Prati-
cou em Mim uma boa ação» (Mc 14, 
6). Jesus sabe que está próxima 
a sua morte e vê, naquele gesto, a 
antecipação da unção do seu cor-
po sem vida antes de ser colocado 
no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expetativas dos 
convivas. Jesus recorda-lhes que Ele é o primeiro pobre, o 
mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. E 
é também em nome dos pobres, das pessoas abandonadas, 

marginalizadas e discriminadas 
que o Filho de Deus aceita o 
gesto daquela mulher. Esta, com 
a sua sensibilidade feminina, 
demonstra ser a única que com-
preendeu o estado de espírito do 
Senhor. Esta mulher anónima – 
talvez por isso destinada a repre-
sentar todo o universo feminino 
que, no decurso dos séculos, não 
terá voz e sofrerá violências –, 
inaugura a significativa presença 
de mulheres que participam no 
momento culminante da vida de 

Cristo: a sua crucifixão, morte e sepultura e a sua aparição 
como Ressuscitado. As mulheres, tantas vezes discrimina-
das e mantidas ao largo dos postos de responsabilidade, nas 
páginas do Evangelho são, pelo contrário, protagonistas na 
história da revelação. E é eloquente a frase conclusiva de 
Jesus, que associa esta mulher à grande missão evangeliza-
dora: «Em verdade vos digo: em qualquer parte do mundo 
onde for proclamado o Evangelho, há de contar-se também, 
em sua memória, o que ela fez» (Mc 14, 9).

2. Esta forte «empatia» entre Jesus e a mulher e o modo 
como Ele interpreta a sua unção, em contraste com a visão 
escandalizada de Judas e doutros, inauguram um fecundo 
caminho de reflexão sobre o laço indivisível que existe entre 
Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho.

Com efeito, o rosto de Deus que Ele revela é o de um 
Pai para os pobres e próximo dos pobres. Toda a obra de 
Jesus afirma que a pobreza não é fruto duma fatalidade, mas 
sinal concreto da sua presença no nosso meio. Não O en-
contramos quando e onde queremos, mas reconhecemo-Lo 
na vida dos pobres, na sua tribulação e indigência, nas 
condições por vezes desumanas em que são obrigados a viv-
er. Não me canso de repetir que os pobres são verdadeiros 
evangelizadores, porque foram os primeiros a ser evangeli-
zados e chamados a partilhar a bem-aventurança do Senhor 
e o seu Reino (cf. Mt 5, 3).

Os pobres de qualquer 
condição e latitude evangeli-
zam-nos, porque permitem desco-
brir de modo sempre novo os traços 
mais genuínos do rosto do Pai. Eles 
«têm muito para nos ensinar. Além 
de participar do sensus fidei, nas 

suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário 
que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evan-
gelização é um convite a reconhecer a força salvífica das 
suas vidas, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. 
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Somos chamados a descobrir Cristo neles: não só a empre-
star-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus 
amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteri-
osa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. O 
nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações 
ou em programas de promoção e assistência; aquilo que o 
Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, 
mas primariamente uma atenção prestada ao outro, consid-
erando-o como um só consigo mesmo. Esta atenção amiga 
é o início duma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, 
a partir dela, desejo de procurar efetivamente o seu bem» 
(Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 198-199).

3. Jesus não só está do lado dos pobres, mas tam-
bém partilha com eles a mesma sorte. Isto constitui tam-
bém um forte ensinamento para os seus discípulos de todos 
os tempos. As suas palavras – «sempre tereis pobres entre 
vós» – pretendem indicar também isto: a sua presença no 
meio de nós é constante, mas não deve induzir àquela ha-
bituação que se torna indiferença, mas empenhar numa par-
tilha de vida que não prevê delegações. Os pobres não são 
pessoas «externas» à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo 
sofrimento se partilha, para abrandar o seu mal e a margin-
alização, a fim de lhes ser devolvida a dignidade perdida e 
garantida a necessária inclusão social. Aliás sabe-se que um 
gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um benefi-
ciado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é oca-
sional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre 
o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, 
enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premis-
sas necessárias para se alcançar a justiça. Enfim os crentes, 
quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-Lo com a mão, 
sabem aonde dirigir-se: os pobres são sacramento de Cristo, 
representam a sua pessoa e apontam para Ele.

Temos muitos exemplos de Santos e Santas que fizer-
am da partilha com os pobres o seu projeto de vida. Penso, 
entre outros, no Padre Damião de Veuster, Santo apóstolo 
dos leprosos. Com grande generosidade, respondeu à vo-
cação de ir para a ilha de Molokai – tinha-se tornado um 
gueto acessível apenas aos leprosos –, a fim de viver e mor-
rer com eles. Lançando-se ao trabalho, tudo fez para tornar 
digna de ser vivida a existência daqueles pobres doentes e 
marginalizados, reduzidos à degradação extrema. Fez-se 
médico e enfermeiro, sem se preocupar com os riscos que 
corria, levando a luz do amor àquela «colónia de morte», 
como era designada a ilha. A lepra atingiu-o também a ele, 
sinal duma partilha total com os irmãos e irmãs pelos quais 
dera a vida. O seu testemunho é muito atual nestes nossos 
dias, marcados pela pandemia de coronavírus: com certeza 
a graça de Deus está em ação no coração de muitas pessoas 
que, sem dar nas vistas, se gastam concretamente partilhan-
do a sorte dos mais pobres.

4. Por isso precisamos de aderir com plena convicção 
ao convite do Senhor: «Convertei-vos e acreditai no Evangel-
ho» (Mc 1, 15). Esta conversão consiste, primeiro, em abrir 

o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de 
pobreza e, depois, em manifestar o Reino de Deus através 
dum estilo de vida coerente com a fé que professamos. Com 
frequência, os pobres são considerados como pessoas aparte, 
como uma categoria que requer um serviço caritativo espe-
cial. Seguir Jesus comporta uma mudança de mentalidade 
a esse propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha e da 
comparticipação. Tornar-se seu discípulo implica a opção de 
não acumular tesouros na terra, que dão a ilusão duma se-
gurança em realidade frágil e efémera; ao contrário, requer 
disponibilidade para se libertar de todos os vínculos que im-
pedem de alcançar a verdadeira felicidade e bem-aventur-
ança, para reconhecer aquilo que é duradouro e que nada e 
ninguém pode destruir (cf. Mt 6, 19-20).

Mas o ensinamento de Jesus aparece em contracor-
rente também neste caso, porque promete aquilo que só os 
olhos da fé podem ver e experimentar com certeza absoluta: 
«Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, 
mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá cem 
vezes mais e terá por herança a vida eterna» (Mt 19, 29). Se 
não se optar por tornar-se pobre de riquezas efémeras, poder 
mundano e vanglória, nunca se será capaz de dar a vida por 
amor; viver-se-á uma existência fragmentária, cheia de bons 
propósitos mas ineficaz para transformar o mundo. Trata-se, 
portanto, de abrir-se decididamente à graça de Cristo, que 
pode tornar-nos testemunhas da sua caridade sem limites e 
restituir credibilidade à nossa presença no mundo.

5. O Evangelho de Cristo impele a ter uma atenção 
muito particular para com os pobres e requer que se recon-
heça as múltiplas, demasiadas, formas de desordem moral e 
social que sempre geram novas formas de pobreza. Parece 
ganhar terreno a concepção segundo a qual os pobres não só 
são responsáveis pela sua condição, mas constituem também 
um peso intolerável para um sistema económico que colo-
ca no centro o interesse dalgumas categorias privilegiadas. 
Um mercado que ignora ou discrimina os princípios éticos 
cria condições desumanas que se abatem sobre pessoas que 
já vivem em condições precárias. Deste modo assiste-se à 
criação incessante de armadilhas novas da miséria e da ex-
clusão, produzidas por agentes económicos e financeiros 
sem escrúpulos, desprovidos de sentido humanitário e re-
sponsabilidade social.

Além disso, no ano passado, veio juntar-se outra pra-
ga que multiplicou ainda mais o número dos pobres: a pan-
demia. Esta continua a bater à porta de milhões de pessoas 
e, mesmo quando não traz consigo o sofrimento e a morte, 
todavia é portadora de pobreza. Os pobres têm aumentado 
desmesuradamente e o mesmo, infelizmente, continuará a 
verificar-se ainda nos próximos meses. Alguns países estão a 
sofrer gravíssimas consequências devido à pandemia, a pon-
to de as pessoas mais vulneráveis se encontrarem privadas 
de bens de primeira necessidade. As longas filas diante das 
cantinas para os pobres são o sinal palpável deste agrava-
mento. Um olhar atento requer que se encontrem as soluções 
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mais idóneas para combater o vírus a nível mundial, sem 
olhar a interesses de parte. De modo particular, é urgente dar 
respostas concretas a quantos padecem o desemprego, que 
atinge de maneira dramática tantos pais de família, mulheres 
e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que 
muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos 
clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um 
contributo muito importante nesta conjuntura.

6. Entretanto permanece de pé uma questão, nada ób-
via: Como se pode dar uma resposta palpável aos milhões 
de pobres que tantas vezes, como resposta, só encontram a 
indiferença, quando não a aversão? Qual caminho de justiça 
é necessário percorrer para que as desigualdades sociais 
possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana 
tão frequentemente espezinhada? Um estilo de vida individ-
ualista é cúmplice na geração da pobreza e, muitas vezes, 
descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua 
condição. Mas a pobreza não é fruto do destino; é conse-
quência do egoísmo. Portanto é decisivo dar vida a proces-
sos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades 
de todos, para que a complementaridade das competências e 
a diversidade das funções conduzam a um recurso comum de 
participação. Há muitas pobrezas dos «ricos» que poderiam 
ser curadas pela riqueza dos «pobres», bastando para isso 
encontrarem-se e conhecerem-se. Ninguém é tão pobre que 
não possa dar algo de si na reciprocidade. Os pobres não po-
dem ser aqueles que apenas recebem; devem ser colocados 
em condição de poder dar, porque sabem bem como corre-
sponder. Quantos exemplos de partilha diante dos nossos ol-
hos! Os pobres ensinam-nos frequentemente a solidariedade 
e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo e 
por vezes até muito, se não mesmo o necessário; mas não 
falta tudo, porque conservam a dignidade de filhos de Deus 
que nada e ninguém lhes pode tirar.

7. Impõe-se, pois, uma 
abordagem diferente da pobreza. 
É um desafio que os governos e as 
instituições mundiais precisam de 
perfilhar, com um modelo social 
clarividente, capaz de enfrentar 
as novas formas de pobreza que 
invadem o mundo e marcarão de 
maneira decisiva as próximas dé-
cadas. Se os pobres são colocados 
à margem, como se fossem os 
culpados da sua condição, então 
o próprio conceito de democracia 
é posto em crise e fracassa toda 
e qualquer política social. Com grande humildade, temos 
de confessar que muitas vezes não passamos de incompe-
tentes a respeito dos pobres: fala-se deles em abstrato, fi-
ca-se pelas estatísticas e pensa-se sensibilizar com qualquer 
documentário. Ao contrário, a pobreza deveria incitar a uma 
projetação criativa, que permita fazer aumentar a liberdade 

efetiva de conseguir realizar a existência com as capaci-
dades próprias de cada pessoa. Pensar que a posse de din-
heiro consinta e aumente a liberdade é uma ilusão de que 
devemos afastar-nos. Servir eficazmente os pobres incita 
à ação e permite encontrar as formas mais adequadas para 
levantar e promover esta parte da humanidade, demasiadas 
vezes anónima e sem voz, mas que em si mesma traz impres-
so o rosto do Salvador que pede ajuda.

8. «Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7): é um 
convite a não perder jamais de vista a oportunidade que se 
nos oferece para fazer o bem. Como pano de fundo, pode-se 
vislumbrar o antigo mandamento bíblico: «Se houver junto 
de ti um indigente entre os teus irmãos (…), não endurecerás 
o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessita-
do. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de acor-
do com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. (…) Deves 
dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso; porque, em 
recompensa disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em to-
das as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão 
pobres na terra» (Dt 15, 7-8.10-11). E no mesmo cumpri-
mento de onda se coloca o apóstolo Paulo, quando exorta 
os cristãos das suas comunidades a socorrer os pobres da 
primeira comunidade de Jerusalém e a fazê-lo «sem tristeza 
nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria» 
(2 Cor 9, 7). Não se trata de serenar a nossa consciência 
dando qualquer esmola, mas antes contrastar a cultura da 
indiferença e da injustiça com que se olha os pobres.

Neste ponto, faz-nos bem recordar as palavras de São 
João Crisóstomo: «Quem é generoso não deve pedir con-
tas do comportamento, mas somente melhorar a condição 
de pobreza e satisfazer a necessidade. O pobre só tem uma 
defesa: a sua pobreza e a condição de necessidade em que 
se encontra. Não lhe peças mais nada; mesmo que fosse o 
homem mais malvado do mundo, se lhe vier a faltar o al-

imento necessário, libertemo-lo 
da fome. (…) O homem miseri-
cordioso é um porto para quem 
está em necessidade: o porto 
acolhe e liberta do perigo todos 
os náufragos, sejam eles malfe-
itores, bons ou como forem. Aos 
que se encontram em perigo, o 
porto acolhe-os, coloca-os em 
segurança dentro da sua enseada. 
Também tu, portanto, quando vês 
por terra um homem que sofreu o 
naufrágio da pobreza, não o jul-
gues, nem lhe peças conta do seu 

comportamento, mas liberta-o da desventura» (Discursos 
sobre o pobre Lázaro, II, 5).

9. É decisivo aumentar a sensibilidade para se com-
preender as exigências dos pobres, sempre em mutação por 
força das condições de vida. Com efeito, nas áreas economi-
camente mais desenvolvidas do mundo, está-se menos pre-
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disposto hoje que no passado a confrontar-se com a pobreza. 
O estado de relativo bem-estar ao qual se habituaram torna 
mais difícil aceitar sacrifícios e privações. Está-se pronto a 
tudo só para não ficar privado daquilo que foi fruto de fácil 
conquista. Deste modo, cai-se em formas de rancor, nervo-
sismo espasmódico, reivindicações que levam ao medo, à 
angústia e, nalguns casos, à violência. Este não é o critério 
sobre o qual construir o futuro; também estas são formas de 
pobreza, para as quais não se pode deixar de olhar. Devemos 
estar abertos a ler os sinais dos tempos que exprimem novas 
modalidades de ser evangelizadores no mundo contemporâ-
neo. A assistência imediata para acorrer às necessidades dos 
pobres não deve impedir de ser clarividente para atuar novos 
sinais do amor e da caridade cristã como resposta às novas 
pobrezas que experimenta a humanidade de hoje.

Faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado 
já à sua quinta celebração, possa radicar-se cada vez mais 
nas nossas Igrejas locais e abrir-se a um movimento de evan-
gelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá 
onde estão. Não podemos ficar à espera que batam à nossa 

porta; é urgente ir ter com eles às suas casas, aos hospitais e 
casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde, por 
vezes, se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimen-
to… É importante compreender como se sentem, o que estão 
a passar e quais os desejos que têm no coração. Façamos 
nossas as palavras inflamadas do Padre Primo Mazzolari: 
«Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem 
pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que 
tais perguntas representem uma distração ou o pretexto 
para escapar duma específica indicação da consciência e do 
coração. (…) Os pobres, eu nunca os contei, porque não se 
podem contar: os pobres abraçam-se, não se contam» (Re-
vista «Adesso», n.º 7, 15 de abril de 1949). Os pobres estão 
no meio de nós. Como seria evangélico, se pudéssemos diz-
er com toda a verdade: também nós somos pobres, porque 
só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los 
tornar-se parte da nossa vida e instrumento de salvação.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Santo 
António, 13 de junho de 2021.

 Francisco

Homilia do Papa Missa de encerramento
do 52º Congresso Eucarístico Internacional

 (Budapeste – Praça dos Heróis, 12 de setembro de 2021)

Em Cesareia de 
Filipe, Jesus pergunta aos 
discípulos: «E vós, quem 
dizeis que Eu sou?» (Mc 8, 
29). Esta pergunta põe em 
xeque os discípulos e mar-
ca uma viragem no seu 
caminho atrás do Mestre. 
Conheciam bem Jesus, já 
não eram principiantes: 
conviviam familiarmente 
com Ele, foram testemu-
nhas de muitos dos mila-
gres realizados, ficavam maravilhados com o seu ensina-
mento, seguiam-No para onde quer que fosse. Contudo 
ainda não pensavam como Ele. Faltava uma passagem 
decisiva, ou seja, da admiração por Jesus à imitação de 
Jesus. Também hoje o Senhor, fixando o olhar em cada 
um de nós, nos interpela pessoalmente: «Mas Eu quem 
sou verdadeiramente para ti?». Quem sou para ti?Dirigi-
da a cada um de nós, é uma pergunta que pede não apenas 
uma resposta exata do ponto de vista do Catecismo, mas 
uma resposta pessoal, de vida.

Desta resposta, nasce a renovação do discipulado. 
Tal renovação realiza-se através das três passagens que 
fizeram os discípulos e que podemos realizar também 

nós: o anúncio de Jesus, o 
discernimento com Jesus, o 
caminho atrás de Jesus.

1. O anúncio de Jesus. 
À pergunta «e vós, quem di-
zeis que Eu sou?», respon-
deu Pedro como represen-
tante de todo o grupo: «Tu 
és o Messias». Em poucas 
palavras, Pedro disse tudo. 
A resposta está certa, mas 
surpreendentemente, de-
pois de tal reconhecimento, 

Jesus ordena severamente que «não dissessem isto a nin-
guém» (8, 30). Por que motivo uma proibição tão drásti-
ca? Por uma razão concreta: dizer que Jesus é o Messias, 
o Cristo, é exato mas incompleto. Existe sempre o risco 
de anunciar um falso messianismo: aquele segundo os 
homens e não segundo Deus. Por isso, a partir daquele 
momento, Jesus começa a revelar a sua identidade: a 
identidade pascal, aquela que encontramos na Eucaristia. 
Explica que a sua missão havia certamente de culminar 
na glória da ressurreição, mas passando pela humilhação 
da cruz; ou seja, desenrolar-se-ia segundo a sabedoria de 
Deus, «que – como diz São Paulo – não é deste mundo, 
nem dos chefes deste mundo» (1 Cor 2, 6). Jesus impõe 
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silêncio sobre a sua identidade messiânica, mas não so-
bre a cruz que O espera. Pelo contrário – observa o evan-
gelista – Jesus começa a ensinar «abertamente» (Mc 8, 
32) que «o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos 
doutores da Lei, e ser morto e ressuscitar depois de três 
dias» (8, 31).

Perante este anúncio de Jesus, um anúncio sur-
preendente, também nós podemos sentir-nos apavorados. 
Gostaríamos, também nós, dum messias poderoso, em 
vez dum servo crucificado. Diante de nós está a Eucaris-
tia, para nos recordar quem é Deus; não o faz com pala-
vras, mas de modo concreto, mostrando-nos Deus como 
Pão partido, como Amor crucificado e doado. Podemos 
acrescentar muitas cerimónias, mas o Senhor permanece 
ali na simplicidade dum Pão que se deixa partir, distribuir 
e comer. Para nos salvar, faz-Se servo; para nos dar vida, 
morre. Faz-nos bem deixar-nos surpreender pelo anúncio 
de Jesus; e aqui abre-se a segunda passagem.

2. O discernimento com Jesus. Face ao anúncio do 
Senhor, a reação de Pedro é tipicamente humana: quan-
do aparece a cruz, a perspetiva do sofrimento, o homem 
revolta-se. E Pedro, depois de ter confessado a realidade 
messiânica de Jesus, escandaliza-se com as palavras do 
Mestre e tenta dissuadi-Lo de prosseguir o seu caminho. 
A cruz nunca está na moda: ontem, como hoje. Mas cura 
por dentro. É diante do Crucificado que experimentamos 
uma benéfica luta interior, um áspero conflito entre «pen-
sar segundo Deus» e «pensar segundo os homens». Dum 
lado, temos a lógica de Deus, que é a do amor humilde; 
o caminho de Deus evita qualquer imposição, ostentação 
e triunfalismo, visa sempre o bem dos outros, indo até 
ao sacrifício de si mesmo. Do outro, temos o «pensar se-
gundo os homens»: é a lógica do mundo, presa às honras 
e privilégios, tendente ao prestígio e ao sucesso. O que 
conta aqui são a relevância e a força, aquilo que chama 
a atenção da maioria e sabe afirmar-se perante os outros.

Encandeado por esta perspetiva, Pedro chama Je-
sus à parte e começa a repreendê-Lo (cf. 8, 32). Pode 
acontecer também connosco chamar o Senhor «à parte», 
colocá-Lo num canto do coração, continuando a consid-
erar-nos pessoas religiosas e boas, e prosseguir pelo nos-
so caminho sem nos deixarmos conquistar pela lógica de 
Jesus. Entretanto, Ele acompanha-nos nesta luta interior, 
porque deseja que nós, como os Apóstolos, escolhamos 
a sua parte. Há a parte de Deus, como há a parte do mun-
do… A diferença não está entre quem é religioso e quem 
não o é; a diferença crucial está entre o Deus verdadeiro e 
o deus que é o nosso eu. Que grande distância existe entre 
Aquele que reina silenciosamente na cruz e aquele falso 
deus que gostaríamos de ver reinar pela força e reduzir ao 

silêncio os nossos inimigos! Como é diverso Cristo, que 
Se nos propõe só com amor, comparado com os messias 
poderosos e vencedores, lisonjeados pelo mundo! Jesus 
sacode-nos, não se contenta com declarações de fé, pede-
nos que purifiquemos a nossa religiosidade diante da sua 
cruz, diante da Eucaristia. Faz-nos bem permanecer em 
adoração diante da Eucaristia, para contemplarmos a fra-
gilidade de Deus. Dediquemos tempo à adoração. Deix-
emos que Jesus, Pão vivo, cure os nossos fechamentos e 
nos abra à partilha: nos cure da rigidez e de nos fechar-
mos em nós mesmos, nos livre da escravidão paralisante 
da defesa da nossa imagem e nos inspire a segui-Lo para 
onde Ele nos quer conduzir. Assim chegamos à terceira 
passagem…

3. O caminho atrás de Jesus: «Vai para trás de Mim, 
satanás» (8, 33). Assim, com uma ordem enérgica e forte, 
Jesus faz Pedro reentrar em si. Mas o Senhor, quando 
manda uma coisa, na realidade está ali presente, pronto 
a dá-la. E Pedro acolhe a graça de «dar um passo atrás». 
O caminho cristão não é uma corrida ao sucesso, mas 
começa com um passo atrás, com um descentramento 
que liberta, com o retirar-se do centro da vida. Então Pe-
dro reconhece que o centro não é «o seu Jesus», mas o 
verdadeiro Jesus. Voltará a cair, mas de perdão em per-
dão irá reconhecendo cada vez melhor o rosto de Deus. 
E passará duma admiração estéril por Cristo à imitação 
concreta de Cristo.

Que significa caminhar atrás de Jesus? É avançar na 
vida com a sua própria confiança, a de sermos filhos ama-
dos de Deus. É percorrer o mesmo caminho do Mestre, 
que veio para servir e não para ser servido (cf. Mc 10, 45). 
É dirigir dia a dia os nossos passos ao encontro do irmão. 
A isto mesmo nos impele a Eucaristia: a sentir-nos um só 
Corpo, a fazer-nos em pedaços para os outros. Queridos 
irmãos e irmãs, deixemos que o encontro com Jesus na 
Eucaristia nos transforme, como transformou os grandes 
e corajosos Santos que honrais: penso em Santo Estêvão 
e Santa Isabel. À semelhança deles, não nos contentemos 
com pouco; não nos resignemos com uma fé que vive 
de ritos e repetições, abramo-nos à novidade escandalosa 
de Deus crucificado e ressuscitado, Pão partido para dar 
vida ao mundo. Viveremos na alegria, e seremos porta-
dores de alegria.

Ponto de chegada dum percurso, oxalá este Con-
gresso Eucarístico seja sobretudo um ponto de partida. 
Pois o caminho atrás de Jesus convida a olhar para a 
frente, a acolher a viragem da graça, a fazer reviver em 
nós cada dia aquela pergunta que o Senhor, como em Ce-
sareia de Filipe, nos dirige a nós, seus discípulos: E vós, 
quem dizeis que Eu sou?
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Angelus no final da Missa de encerramento
do 52º Congresso Eucarístico Internacional

(Budapeste – Praça dos Heróis, 12 de setembro de 2021)

Queridos irmãos e irmãs,
Eucaristia significa «ação 

de graças» e, no final desta Cel-
ebração que encerra o Congres-
so Eucarístico Internacional e a 
minha visita a Budapeste, go-
staria de dar graças com todo 
o coração. Obrigado à grande 
família cristã húngara, que dese-
jo abraçar nos seus ritos, na 
sua história, nos irmãos e irmãs 
católicos e doutras Confissões, 
todos a caminho rumo à plena unidade. A propósito, saúdo cor-
dialmente o Patriarca Bartolomeu, Irmão que nos honra com a 
sua presença. Obrigado em particular aos meus amados Irmãos 
Bispos, aos sacerdotes, aos consagrados e consagradas, e a todos 
vós, queridos fiéis! Um agradecimento especial a quem tanto 
trabalhou para a realização do Congresso Eucarístico e deste dia.

Ao mesmo tempo que renovo a minha gratidão às auto-
ridades civis e religiosas que me acolheram, gostaria de dizer 
köszönöm [obrigado] ao povo da Hungria. O hino do Congresso 
refere-se a vós nestes termos: «Durante mil anos, a cruz foi a 
coluna da tua salvação; também agora o sinal de Cristo seja para 
ti a promessa dum futuro melhor». Isto mesmo vos desejo: que a 
cruz seja a vossa ponte entre o passado e o futuro. O sentimento 
religioso é a seiva vital desta nação, tão afeiçoada às suas raízes. 
Mas a cruz plantada no solo, além de nos convidar a que nos 
enraizemos bem, ergue e estende os seus braços a todos: exorta 
a manter firmes as raízes, mas sem entrincheiramentos; a beber 
nas fontes, abrindo-nos aos sedentos do nosso tempo. O meu 

desejo é que sejais assim: al-
icerçados e abertos, enraizados e 
respeitadores. Isten éltessen [fel-
icidades]! A «Cruz da Missão» é 
o símbolo deste Congresso: que 
vos leve a anunciar, com a vida, 
o Evangelho libertador da ternu-
ra sem limites de Deus por cada 
um. Na atual carestia de amor, é 
o alimento que o homem espera.

Hoje, não muito longe 
daqui, em Varsóvia, são beatifica-

das duas testemunhas do Evangelho: o Cardeal Estêvão Wyszyńs-
ki e Isabel Czacka, fundadora das Irmãs Franciscanas Servas da 
Cruz. Duas figuras que conheceram de perto a cruz: o Primaz da 
Polónia, preso e segregado, manteve-se sempre um pastor corajo-
so segundo o coração de Cristo, arauto da liberdade e da dignidade 
humana; a Irmã Isabel, que perdeu a visão muito jovem, dedicou 
toda a sua vida a ajudar os cegos. Que o exemplo dos novos Beatos 
nos estimule a transformar as trevas em luz, com a força do amor.

Por fim, rezemos a oração do Angelus neste dia em que 
veneramos o Santíssimo Nome de Maria. Antigamente vós, hún-
garos, por respeito não pronunciáveis o nome de Maria, invo-
cando-A com o mesmo título honorífico usado para a rainha. 
Que a «Bem-aventurada Rainha, vossa antiga Padroeira», vos 
acompanhe e abençoe! A partir desta grande cidade, a minha 
Bênção quer chegar a todos, especialmente às crianças e aos jo-
vens, aos idosos e aos enfermos, aos pobres e aos marginaliza-
dos. Convosco e por vós, digo: Isten, áldd meg a magyart [Deus 
abençoe os húngaros]!

Papa Francisco à comunidade cigana na Tchecoslováquia
Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes fostes objeto de pre-

conceitos e juízos cruéis, estereótipos discriminatórios, palavras e 
gestos difamatórios. Com isso, todos ficamos mais pobres, pobres 
em humanidade. O que precisamos para recuperar a dignidade é 
passar dos preconceitos ao diálogo, dos fechamentos à integração. 
Mas como fazer? Nikola e René, vós nos ajudastes nisto: a vossa 
história de amor nasceu aqui e amadureceu graças à proximidade e 
ao encorajamento que recebestes. Sentistes-vos responsabilizados e 
quisestes ter um emprego; sentistes-vos amados e crescestes com o 
desejo de dar algo mais aos vossos filhos.

Assim, nos destes uma mensagem preciosa: onde se presta 
atenção à pessoa, onde existe trabalho pastoral, onde há paciência 
e ações concretas, aparecem os frutos. Não imediatamente, pois re-
quer-se tempo, mas eles aparecem. Juízos e preconceitos só aumentam 
as distâncias. Contrastes e palavras duras não ajudam. Colocar as pes-
soas em guetos não resolve nada. Quando se cultiva o fechamento, mais 
cedo ou mais tarde acaba por explodir a raiva. O caminho para uma 
convivência pacífica é a integração. É um processo orgânico, um pro-

cesso lento e vital, que começa com o conhecimento mútuo, prossegue 
com a paciência e estende o olhar para o futuro. E a quem pertence o 
futuro? É uma pergunta que podemos colocar-nos: a quem pertence o 
futuro? Às crianças. São elas que nos orientam: os seus grandes sonhos 
não podem esfacelar-se contra as nossas barreiras. Querem crescer jun-
tas com os outros, sem obstáculos, sem restrições. Merecem uma vida 
integrada, uma vida livre. São elas que motivam opções clarividentes; 
não buscam o consenso imediato, mas olham para o futuro de todos. 
Pelos filhos, tomam-se decisões corajosas: pela sua dignidade, pela sua 
educação, para crescerem bem enraizados nas suas origens, sem ao 
mesmo tempo lhes ser vedada qualquer possibilidade.

Agradeço a quantos realizam este trabalho de integração que, 
além de exigir não pouca fadiga, por vezes é objeto também de in-
compreensão e ingratidão, porventura mesmo da Igreja. Queridos 
sacerdotes, religiosos e leigos, queridos amigos que dedicais o vosso 
tempo a oferecer um desenvolvimento integral aos vossos irmãos e 
irmãs, obrigado! Obrigado por todo o trabalho com os marginaliza-
dos. Penso também nos refugiados e nos presos.
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Assunção de Maria e Dia dos Religiosos
(A Voz da Diocese – 15/8/2021)

 Saudamos todos os irmãos e irmãs 
que acompanham Voz da Diocese nesta 
grande Solenidade da Assunção de Maria 
e de modo particular os religiosos (as) que 
celebram o seu dia neste terceiro domingo 
de agosto, mês vocacional e a quem quer-
emos manifestar nossa gratidão pelo sim 
e pelo testemunho doando suas vidas no 
anúncio do Evangelho.

Ao falarmos da solenidade deste domingo, lembramos 
que muito cedo, surgiu na Igreja uma tradição oral sobre a 
Assunção de Maria em corpo e alma aos céus. A partir do sé-
culo IV, surgiu um escrito falando da doutrina da Assunção 
ou “dormição” de Maria. Esta tradição foi se firmando na 
história, mas somente em 1950, o Papa Pio XII declarou o 
“dogma revelado por Deus que a imaculada Mãe de Deus, 
a Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi 
assunta em corpo e alma à glória celestial” (DS 3903). 

As leituras da liturgia nos convidam a olhar para a par-
ticipação de Maria na vida de Jesus e na vida da Igreja. Maria 
é apresentada como a “nova Eva” e como imagem da Igreja 
ressuscitada, sinal de esperança para uma nova humanidade. 
Maria a “nova Eva” e Cristo “o novo Adão”. Revela a par-
ticipação de Maria na vida de Cristo vencedor de todo mal. 
Maria é sinal da Igreja nascente que gera para o mundo uma 
nova esperança como a força vencedora protegida por Deus.

O Evangelho nos coloca diante de uma das mais belas 
passagens da vida de Maria e revelam a mais profunda es-
piritualidade cristã. Sendo ela a Mãe do Salvador, coloca-se 
a caminho para ser servidora de sua prima Isabel e nesta 
figura ensinar a todos os homens e mulheres que a maior 
resposta a Deus está no serviço aos irmãos. Manifesta no 
canto do Magnificat a esperança que vem de Deus e sustenta 
a alegre libertação realizada por Ele para toda a humanidade. 
Torna-se Maria reconhecida como a “bendita entre todas as 
mulheres” para todas as gerações.

O papa Francisco, ao falar da Assunção 
de Maria, na oração do Ângelus, lembra que 
“a existência de Nossa Senhora foi vivida 
como a de uma mulher comum da sua épo-
ca: rezava, ocupava-se da família e da casa, 
frequentava a sinagoga... Mas qualquer ação 
diária era sempre realizada por ela em união 
total com Jesus. E no Calvário esta união 
alcançou o ápice, no amor, na compaixão e 

nos sofrimento do coração. Por isso Deus lhe doou uma par-
ticipação plena também na ressurreição de Jesus. O corpo da 
Santa Mãe foi preservado da corrupção, como o do Filho”.

Caros irmãos e irmãs. É a vida que Maria assume: toda 
voltada para Deus e toda voltada para os irmãos, participando 
da obra redentora de Cristo que lhe rende a graça de ser eleva-
da aos céus em corpo e alma. Torna-se a Rainha do céu e da 
terra e nos ensina a acolher o plano de Deus para nossa vida 
sem deixar de ir ao encontro dos irmãos e irmãs mais sofre-
dores. Bem-aventurada é Maria diante de todas as gerações. 
Bem aventurada é Maria, mulher cheia de fé. Bem aventura-
dos são todos aqueles e aquelas que imitando Maria camin-
ham nos passos de Jesus. Bem aventurados são todos aqueles 
e aquelas que no cotidiano da vida, sabem reconhecer a ação 
bondosa de Deus em sua história. Bem aventurados (as) são 
todos os religiosos (as) que consagram suas vidas no serviço a 
Deus e aos irmãos. Bem aventurados somos todos nós quando 
imitando Maria vamos ao encontro de seu Filho Jesus.

Maria é o caminho e Jesus é a meta. Caminhemos com 
Maria e chegaremos a Jesus. Caminhemos com Maria e com 
ela alcançaremos a glória dos céus junto a Jesus.

Que Maria assunta ao céu, a modelo fiel no seguimento 
de Cristo desperte novas vocações para a vida religiosa e sacer-
dotal, nos dê perseverança e nos conduza no caminho da santi-
dade. Que São José, esposo de Maria, neste ano a ele dedicado 
nos ensine a cuidar sempre dos interesses de Jesus. Amém.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15)
(A Voz da Diocese – 22/8/2021)

 Nossa saudação a todos os irmãos e 
irmãs que novamente acompanham Voz da 
Diocese e de modo muito especial, todas as 
lideranças que atuam em nossas comuni-
dades, neste dia dedicado à vocação laical 
dentro do espírito do mês vocacional, que nos 
diz: “Cristo nos salva e nos envia”.

 Queremos refletir a Palavra de Deus deste 21º Do-
mingo do Tempo Comum que nos convida a tomar uma de-
cisão por Cristo que “tem palavras de vida eterna”.

 Na primeira leitura, Josué reúne as tribos 
de Israel e os coloca diante da necessidade de uma 
decisão: “Se vos parece mal servir ao Senhor, es-
colhei hoje a quem quereis servir: se aos deuses 
a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. 
Quanto a mim e à minha família, nós serviremos 

ao Senhor” (Js 24,15). O povo reconhece a ação de Deus em sua 
história e decide optar como Josué: “[...] Nós também serviremos 
ao Senhor, porque ele é o nosso Deus” (Js 24, 18b).
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Da mesma forma, no Evangelho, diante da crise vivida 
pelos discípulos, quanto ao seguimento a Jesus por causa de 
suas firmes palavras e a dureza de sua pregação, Jesus os 
questiona: “Vós também quereis ir embora? Simão Pedro 
respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida 
eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o 
Santo de Deus” (Jo 6, 68-69).

Caríssimos irmãos e irmãs. A mensagem deste final de 
semana nos mostra que todos nós batizados, vivendo nossa 
opção vocacional específica, seja como leigos (as), sacer-
dotes ou religiosos (as), precisamos fazer nossa opção e con-
firmar nossa decisão pelas coisas de Deus, orientados pela 
sua Palavra e inseridos na Comunidade Cristã, bem como, 
na sociedade. A decisão de Josué deve ser a nossa opção: 
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15), da mes-
ma forma que reconhecemos como Simão Pedro que só Je-
sus “tem palavras de vida eterna” (Jo 6,68).

A opção fundamental por Cristo orienta nossa maneira 
de viver. Na família, determinam os deveres entre esposo 
e esposa tendo por base o amor de Cristo pela sua Igreja. 
“Mulheres, sejam solícitas em tudo aos seus maridos. Mari-
dos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja” 

(2ª Leitura: Ef 5, 24-25). Estas relações que iniciam nas 
famílias se estendem nos relacionamentos sociais, capaz 
de “imprimir na sociedade um caráter de amor destinado a 
transformá-la, humanizá-la e cristianizá-la” (Cf. missal ro-
mano dominicial, p. 1001).

Prezados irmãos e irmãs. O encontro com Cristo nos 
provoca. Não podemos ignorar sua presença em nossa vida; 
temos que tomar uma decisão. Deus não se impõe a nós, 
mas nos propõe um caminho que exige de nós a fé e uma 
opção por Ele. Somos livres de aceitá-lo ou de rejeitá-lo, 
mas é bom lembrar que só “Ele tem palavras de vida eterna”. 
Portanto, a melhor resposta é seguir a opção de Josué: “Eu e 
minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15).

Que São José, neste ano a ele dedicado e Maria, a pri-
meira discípula, nos ajude a fazermos a opção certa de “pro-
var e ver quão suave é o Senhor” (Sl 33). 

Expressamos nossa gratidão aos leigos e leigas, inseri-
dos e atuantes em nossas comunidades e nos mais diversos 
serviços da sociedade e rogamos ao Senhor que abençoe a 
todos. Amém! 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Aprender e viver o que agrada a Deus
(A Voz da Diocese – 29/8/2021)

Saudamos fraternalmente todos 
os irmãos e irmãs ouvintes da Voz da 
Diocese e com muito carinho e gratidão, 
a todas (os) as (os) catequistas neste dia 
que recordamos esta bonita missão na 
Igreja, estando ainda no espírito do mês 
vocacional.

A liturgia deste 22º Domingo do 
tempo Comum nos convida ao cumprimento da vontade 
de Deus expressa em sua Palavra. Servir a Deus vivendo 
os mandamentos e praticando a justiça e a Palavra ouvida 
rompendo com a exterioridade.

Na primeira leitura Moisés exorta o povo de Israel a 
viver na fidelidade aos mandamentos do Senhor, praticando 
a justiça que conduz a um caminho que agrada a Deus.

São Tiago apresenta como é possível viver segundo 
a Palavra do Senhor e indica o que fazer: “Sede praticantes 
da Palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mes-
mos. [ ...] assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações 
e não se deixar contaminar pelo mundo”. Isto é que conduz 
à salvação.

No Evangelho, os fariseus e os mestres da lei question-
am Jesus porque os seus discípulos não seguem as tradições 
dos antigos seguindo as regras de purificação antes das re-
feições. Então Jesus coloca para longe a vivência na exteri-
oridade, na formalidade e lhes responde: “Vós abandonais 

o mandamento de Deus para seguir a 
tradição dos homens”. Mostra como 
é importante conhecer qual é a vonta-
de de Deus e seus ensinamentos e não 
apenas cumprir leis e mandamentos. 
Viver a partir do coração é o que agra-
da ao Senhor. 

Aprendemos as coisas de Deus 
desde criança, graças aos pais, primeiros catequistas e mui-
tos homens e mulheres que se dedicam em nossas comuni-
dades no ensino da catequese. 

Dada esta importância, o Papa Francisco instituiu 
neste ano o Ministério do Catequista, mostrando o valor que 
estes têm para a missão da Igreja. Ele diz: “Toda a história da 
evangelização destes dois milênios manifesta, com grande 
evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, 
sacerdotes e diáconos, juntamente com muitos homens e 
mulheres de vida consagrada, dedicaram a sua vida à in-
strução catequética, para que a fé fosse um válido sustentá-
culo para a existência pessoal de cada ser humano. Além 
disso, alguns reuniram à sua volta outros irmãos e irmãs, 
que, partilhando o mesmo carisma, constituíram Ordens reli-
giosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese. Não se 
pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que 
tomaram parte, diretamente, na difusão do Evangelho at-
ravés do ensino catequético. Homens e mulheres, animados 
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por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, 
que, em alguns casos, foram mesmo fundadores de Igrejas, 
chegando até a dar a sua vida. Também nos nossos dias, há 
muitos catequistas competentes e perseverantes que estão 
à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando 
uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento 
da fé. A longa série de Beatos, santos e Mártires catequistas 
que marcou a missão da Igreja, merece ser conhecida, pois 
constitui uma fonte fecunda não só para a catequese, mas 
também para toda a história da espiritualidade cristã”. (An-
tiquum ministerium, 3)

“Ser catequista é semear a esperança com gestos e pa-
lavras e levar a todas as pessoas a mensagem salvadora do 
amor” em todos os tempos e lugares. É ensinar a viver o que 
agrada a Deus. Assim, manifestamos a você que é catequi-
sta, nossa gratidão pela sua disponibilidade e dedicação na 
orientação de nossos catequizandos e pelo seu testemunho 
de entrega na vida da comunidade paroquial na qual você 
está inserido (a). Parabéns pelo seu dia e que Deus conceda 
muitas bênçãos em seu ministério.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

A experiência que transforma
(A Voz da Diocese – 05/9/2021)

Saudamos todos os irmãos e irmãs 
ouvintes da Voz da Diocese recordando 
que estamos na primeira semana de se-
tembro e como caminhada litúrgica, este 
é chamado o mês da Bíblia que neste ano 
ao viver o 50º Mês da Bíblia, traz a reflex-
ão da Carta aos Gálatas: “pois todos vós 
sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d).

Caros irmãos e irmãs. Também estamos celebrando o 
23º Domingo do Tempo Comum onde a liturgia nos convida 
a abrirmos nossos ouvidos para que, na escuta da Palavra 
de Deus, encontremos o sentido de nossa vida diante de um 
Deus que quer a felicidade e a vida plena para todos os seus 
filhos e filhas.

O profeta Isaías, na primeira leitura, apresenta ao povo 
de Israel, mergulhado na dor e no desespero, palavras de 
conforto e esperança com sua visão messiânica de um acon-
tecimento grandioso da intervenção de Deus para alivio de 
todos os que sofrem: dos deprimidos, dos cegos, dos surdos, 
dos coxos e dos mudos, dizendo: “Criai ânimo, não tenhais 
medo! Vede, é vosso Deus, [...] é ele que vem para vos sal-
var”. (Is 35,4). Deus vem recompensar o seu povo e retribuir, 
a cada um segundo as suas obras. Assim, todos exultarão 
com gritos de alegria. É uma visão messiânica e apocalíptica 
da salvação operada por Deus em favor de seu povo Israel.

Na segunda leitura, São Tiago chama a atenção de to-
dos, dizendo: “a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo 
glorificado não deve admitir acepção de pessoas” (Tg 2,1). 
Portanto, convida os cristãos a viverem o amor e o acol-
himento de todos, especialmente os pequenos e pobres que 
são os prediletos de Deus. Seguir Jesus Cristo é viver sem 
discriminação de pessoas e este deve ser o compromisso de 
todos nós. 

O Evangelho nos remete ao caminho percorrido por 
Jesus que, por onde passa realiza sinais libertadores. Muitos 
milagres ele realiza e instrui os seus discípulos, despertando 

todos à fé. Neste contexto, Jesus realiza 
um gesto de libertação plena do homem 
surdo e mudo. Tocando em seus ouvidos 
e em sua língua, diz: “Éfatá!”, que quer 
dizer: “Abre-te!” (Mc 7,34). Este encon-
tro com Jesus torna o homem uma nova 
criatura que libertado de suas amarras, 
passa a ouvir e falar com dignidade e o 

insere novamente no convívio social. 
Prezados irmãos e irmãs. A Palavra de Deus lida e 

meditada diariamente, nos anima, orienta e conduz com 
a certeza que temos um Deus que se preocupa com nossa 
história marcada pela dor, sofrimentos e angústias. Um Deus 
que vem ao nosso encontro para libertar de tudo o que nos 
impede de viver com dignidade. Ele somente pede que, as-
sim como Ele vem ao encontro de todos com amor, esteja-
mos também nós comprometidos com a prática do amor e 
da misericórdia. Pede que nos deixemos encontrar por Ele; 
deixemo-nos amar por Ele e deixemo-nos tocar por Ele, a 
fim de construirmos relacionamentos verdadeiramente hu-
manos, sem distinção de pessoas, “pois somos um só em 
Cristo Jesus” (Gl 3,28d). Somos chamados ainda a recon-
hecer e dizer também: “Ele tem feito bem todas as coisas: 
aos surdos faz ouvir e aos mudos, falar” (Mc 7, 37). 

A experiência que fazemos neste encontro com Deus 
através de sua Palavra é transformadora para a nossa vida. 
Então suplicamos: “O Senhor Jesus que fez bem todas as 
coisas vos preserve de todos os males, cure os doentes e vos 
ajude a viver o espírito de serviço solidário a todos os que 
necessitam de cuidado especial e que à luz do Evangelho 
desta celebração, procuremos ter igual solicitude dos amigos 
do surdo e gago que o levaram a Jesus e a termos a mesma 
atenção de Jesus para com ele” em nossos relacionamentos 
familiares e comunitários. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Homilia de Dom José Gislon, OFMCap
Na Ordenação Episcopal de Dom Cleocir Bonetti

Catedral, Erechim, 12/9/2021
Catedral São José, 1º/8/2021

Saúdo Suas Excelências Rev-
erendíssimas, Dom Jaime Spengler, 
Arcebispo Metropolitano de Porto 
Alegre e Primeiro Vice-Presidente da 
Conferencia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB); Dom Rodolfo Luís 
Webber, Arcebispo Metropolitano 
de Passo Fundo e Vice-Presidente 
do Regional Sul 3 da CNBB; Dom 
Francisco Bach, Bispo Diocesano de 
Joinville e Presidente do Regional 
Sul 4 da CNBB; Dom Frei Severino 
Clasen,  OFM, Arcebispo Metropol-
itano de Maringá e Co-ordenante; 
Dom Adimir Antônio Mazali, Bispo Diocesano de Erexim 
e Co-ordenante, que fraternalmente nos acolhe em sua Dio-
cese; e através dele saúdo todos os Arcebispos e Bispos aqui 
presentes. 

Saúdo a senhora Ana de Oliveira, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Erechim, e na sua pessoa todas as 
autoridades civis presentes ou representadas. Saúdo o Te-
nente Coronel Uilson Leri Ceconello, Comandante do 13º 
Batalhão de Polícia Militar, e na sua pessoa todas as autori-
dades militares presentes ou representadas. 

Saúdo o Pe. Renato Luiz Caron, Administrador Dioce-
sano da Diocese de Caçador, e através dele saúdo o clero, os 
seminaristas, a vida religiosa consagrada e o povo de Deus 
da Diocese, que está aqui participando desta celebração eu-
carística, na qual será ordenado o vosso novo Bispo, e os que 
nos acompanham pelas plataformas sociais.

Saúdo o Pe. José Adelson, Presidente da Comissão 
Nacional dos Presbíteros; o Pe. Rudinei Lasch, Presidente 
da Comissão Regional dos Presbíteros do Sul 3; o Pe. Al-
vise Follador, Pároco da Paróquia Catedral São José, e, em 
seu nome, estendo minha saudação a todos os sacerdotes, 
os diáconos, os religiosos e religiosas, os seminaristas e o 
querido povo de Deus da Diocese de Erexim e de outras di-
oceses, que nos acompanham pelas Rádios Aratiba, Virtual, 
Difusão e plataformas sociais.

Minha saudação carinhosa ao Monsenhor Cleocir 
Bonetti, que disse “sim” ao chamado do Senhor, para estar 
a serviço do Reino, na Igreja Povo de Deus, como sacer-
dote e agora como pastor, Bispo e sucessor dos apóstolos 
na Igreja Diocesana de Caçador. Esta saudação se estende 
à tua família, pela qual tens um carinho especial de filho e 
de irmão; aos teus queridos pais, Gilso e Terezinha Matiev-
icz Bonetti, que te acolheram para a vida e te ofereceram 
aquela formação cristã na família, que marca toda a nossa 

existência. Aqui estão os teus irmãos, 
Valdecir, Cleonir, Sicero; as tuas cun-
hadas, Rosa, Rosângela e Gabriele; e 
os teus sobrinhos,Vicenzo e Bárba-
ra; familiares e amigos de perto e de 
longe que vieram participar desta cel-
ebração,neste momento tão bonito da 
tua vida, mas também na história de-
sta Diocese de Erexim, que há pouco 
celebrou o seu Jubileu de Ouro. Mo-
mento marcante também para a Igreja 
Diocesana de Caçador, que em oração 
esperou o novo Bispo, e hoje louva e 
agradece a Deus pela tua ordenação. 

Caríssimos irmãos e irmãs, na vida e na missão o Sen-
hor nos acompanha, nos interroga, nos corrige e nos aponta o 
caminho do discipulado com amor, compaixão e misericórdia 
de Pai. Como fez com José, diante das incertezas que tocaram 
seu coração, na hora de aceitar Maria como sua esposa. A ini-
ciativa e a transcendência de Deus sobre a realidade humana, 
que marcaram os acontecimentos de José e Maria, podem nos 
ensinar como viver a vida, confiando na Palavra de Deus. 

Através do texto do Evangelho de Mateus (Mt 1,18-
24), participamos das angústias de José, frente aos novos 
acontecimentos que vão tocando a vida de Maria e a sua, 
além dos seus projetos. Aceitando acolher consigo Maria, 
que estava grávida por obra do Espírito Santo, sabe que deve 
aceitar também muitas conseqüências pouco agradáveis. 
Porém, depois de refletir e superar as várias interrogações 
que tocavam seu coração e sua mente, escolhe deixar-se 
guiar pela Palavra de Deus, recebida através dos sonhos.

Tanto Maria como José deixam uma lição de vida e 
de fé para todos nós, porque demonstraram uma imensa ca-
pacidade de crer na Palavra de Deus, e de se apoiarem so-
bre ela para afrontar os mais que compreensíveis temores, e 
as dúvidas que tocam a fé e o coração humano, quando os 
acontecimentos parecem contradizer tudo aquilo que se tem 
escutado. 

Deve ter sido difícil para José abandonar tudo para 
conduzir sua família a salvo, no Egito? E para Maria, sob a 
cruz, continuar a crer nas palavras que o anjo lhe havia di-
rigido alguns anos antes? A coragem da Virgem Maria e de 
José se manifesta na renúncia a interpretar os acontecimen-
tos que tocam suas vidas, usando somente a lente da lógica 
humana. Eles deixam espaço para a intervenção de Deus nas 
suas histórias pessoais, como naquela de toda a humanidade. 
Desta forma, se colocam como colaboradores próximos de 
Deus, assumindo também a missão de guardiães do Amor. 
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O exemplo de Maria e de José, pessoas como nós, po-
dem nos ajudar a compreender a ação de Deus na nossa vida, 
a darmos pequenos passos no dia a dia, que manifestam con-
fiança em Deus, para deixarmos que Ele revele seu amor de 
Pai, nos pequenos fatos do nosso cotidiano, nas pequenas e 
grandes histórias da nossa vida de filhos e filhas amados de 
Deus e de Povo de Deus a caminho da casa do Pai.

Estimados irmãos e irmãs! A Igreja, mas de modo 
especial o Bispo, na sua missão de pastor e anunciador do 
Evangelho, deve continuamente olhar o mundo com os ol-
hos e o coração misericordioso de Deus, Criador e Pai, e 
aprender a escutar o clamor do povo de Deus com os ouvi-
dos do coração e discernir, sob a orientação do Espírito San-
to. Sem isso, corremos o risco de esquecer a nossa missão 
de sucessores dos apóstolos, comprometidos com o anúncio 
do Evangelho. 

O Bispo, no seu ministério, deve governar para ser in-
strumento e animador da comunhão, aberto a receber, pronto 
para discernir os carismas, criar e fortalecer laços de uni-
dade, para tornar a Igreja uma casa e escola de comunhão, 
não fechada em si mesma, mas em saída, uma Igreja Samar-
itana, como nos pede o nosso amado Papa Francisco. 

O bispo é pastor do rebanho de Deus que lhe foi con-
fiado, mas deve ter um cuidado especial,“um Coração de 
Pai”, para com os presbíteros e os diáconos, que são co-
laboradores do Bispo no cuidado do 
rebanho. Eles precisam ser cuida-
dos com caridade fraterna e paterna, 
porque vivem a missão, inseridos nas 
realidades do mundo, e podem muitas 
vezes estar feridos pelas dores do re-
banho e pelas fragilidades humanas. 
Apascentar o rebanho, povo de Deus, 
requer espírito de disponibilidade, de 
oração, de amor/compaixão, de ternu-
ra e vigor, para poder guiar na comun-
hão o povo que nos é confiado. Lem-
brando sempre que é Cristo o Pastor 
supremo, nós somos servidores e discípulos do Mestre Je-
sus. “Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, 
governando-o não à força, mas de boa vontade, tal como 
Deus quer; não por um mesquinho espírito de lucro, mas 
com zelo” (1Pd 5,1,2).

Para finalizar, gostaria de salientar três aspectos da vo-
cação ou missão do Bispo como pastor: primeiro, o de “San-
tificar”. O Documento de Aparecida reafirma que, a partir 
do projeto do Pai, o Bispo tem uma vocação e uma missão 
muito específica. É uma vocação que não se exerce sozinho, 
pois somos chamados a promover a caridade e a santidade 
dos fiéis (DAp, n. 187), em comunhão com o Papa, “sob a 
sua autoridade, com fé e esperança, aceitamos a vocação de 
servir o Povo de Deus, conforme o coração de Cristo Bom 

Pastor. Junto com todos os fiéis e em virtude do batismo, 
somos, antes de mais nada, discípulos e membros do Povo 
de Deus” (DAp, n. 186). Nisso, é importante lembrar a frase 
de Santo Agostinho: “com vocês sou cristão, para vocês sou 
Bispo” (DAp, n. 186). 

Segundo aspecto:o de “ser Mestre da Fé”. Vivemos 
no mundo da comunicação, com tantas informações. Porém, 
o homem e a mulher de hoje estão transtornados, desorien-
tados e confusos com tantas notícias falsas e contraditórias. 
Podemos dizer, carentes, não do conhecer a Palavra de Deus, 
mas do escutar essa Palavra com os ouvidos do coração, 
deixando que ela os leve a um encontro com Jesus Cristo 
vivo. 

Terceiro: o de “ser Pastor”(Jr 3,14-17).Ser pastor se-
gundo o coração de Cristo Bom Pastor, que cura as ovelhas 
feridas com o bálsamo da misericórdia, do perdão e da com-
paixão. Um pastor que, às vezes, precisa caminhar à frente 
do rebanho, para indicar o caminho que o rebanho deve 
seguir. Às vezes deve caminhar junto com o rebanho, para 
compreender suas angústias, deixando que ele partilhe as 
alegrias e a esperança de quem está a caminho. Mas, às vez-
es, precisa confiar na caminhada do rebanho, colocando-se 
na retaguarda, para estar com os fragilizados e feridos, que 
não conseguem caminhar com a comunidade, mas querem 
sentir a presença amorosa, paterna e materna do pastor que 

os conduz nas estradas deste mundo, 
muitas vezes cercadas por espinhos, 
provações e privações, que ferem o 
povo de Deus, que luta pela vida e 
pela sua dignidade, em meio a tantas 
fragilidades. O pastor com “coração 
de pai” guia e educa na fé o rebanho, 
com a esperança de poder conduzi-lo 
em segurança, para que possa chegar 
a salvo na casa do Pai.

Caríssimo Monsenhor Cleo-
cir Bonetti, serás ordenado Bispo da 
Igreja Católica Apostólica Romana, 

e tens no teu coração e no teu brasão, o propósito de ser 
um Bispo e Pastor, com o “Coração de Pai”, para servir 
o Senhor, servindo o querido povo de Deus da Diocese de 
Caçador. Leva, no teu coração, a tua rica experiência de vida 
sacerdotal, vivida intensamente junto ao povo de Deus nesta 
Diocese de Erexim, no Alto Uruguai Gaúcho, na tua nova 
missão de Bispo e sucessor dos Apóstolos, junto ao querido 
povo de Deus da Diocese de Caçador, do Alto Vale do Rio 
do Peixe. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São 
José te acompanhem nessa peregrinação, e São Francisco de 
Assis te acolha, na nova missão que o Senhor te confiou: ser 
Pastor com um coração de pai.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Dia da Pátria – 7 de Setembro: mensagem de dom Walmor
03/09/2021

O arcebispo dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, presiden-
te da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), par-
tilha mensagem dedicada ao Dia 
da Pátria 2021 – 7 de Setembro 
-, sublinhando a importância do 
exercício da fraternidade, espe-
cialmente entre aqueles que de-
fendem perspectivas diferentes. 
O Arcebispo argumenta que to-
dos devem se unir para defender as instituições democráti-
cas, importantes pilares para uma sociedade livre.  

Íntegra da mensagem
Muita saúde e muita paz – são os meus votos e preces 

para a sua vida!
O Dia da Pátria – 7 de setembro – deve inspirar cada 

brasileiro a reconhecer: somos todos irmãos. Somos irmãos 
inclusive daqueles com quem não concordamos. É preciso 
contemplar essa verdade, deixá-la reconfigurar a nossa in-
terioridade, pois o Brasil está sendo contaminado por um 
sentimento de raiva e de intolerância. Muitos, em nome de 
ideologias, dedicam-se a agressões, ofensas, chegando ao 
absurdo de defender o armamento da população. Ora, quem 
se diz cristão ou cristã deve ser agente da paz – e a paz não 
se constrói com armas.

“Somos todos irmãos”, essa verdade sublinhada pelo 
Papa Francisco, na Carta Encíclica Fratelli tutti, deve inspi-
rar o nosso cuidado com os que sofrem. A fome é realidade 
de quase 20 milhões de brasileiros. Aquele pai que não tem 
alimento a oferecer para o próprio filho é seu irmão, nosso 
irmão. Do mesmo modo, a criança e a mulher feridos pela 
miséria são suas irmãs – são nossos irmãos e irmãs. Não 
podemos ficar indiferentes a essa realidade, que mistura o 
desemprego e a alta inflação, acentuando gravemente ex-
clusões sociais. São urgentes políticas públicas para a re-
tomada da economia e a inclusão dos mais pobres no mer-
cado de trabalho.

Neste Dia da Pátria, o nosso olhar deve voltar-se com 
maior atenção para os que estão sofrendo: os indígenas – os 
povos originários. A nossa pátria não começa com a coloni-
zação europeia. Nossas raízes estão nas matas e nas florestas, 
sinal claro ensinando que a relação com o planeta deve ser 
pautada pela harmonia. Os povos indígenas, historicamente 
perseguidos, dizimados, enfrentam grave ameaça: a pressão 
de um poder econômico extrativista, ganancioso, que tudo 
faz para exaurir nossos recursos naturais. Esse poder tenta 
manipular instâncias de decisão, alterar marcos legais, para 
avançar sobre terras indígenas, dizimando a natureza, os po-
vos originários e a sua cultura. É dever cristão estar sempre 

ao lado dos pequeninos, dos que 
sofrem, defender os índios e as 
suas culturas.

Em profunda sintonia com 
essa missão, somos convocados 
a mudar hábitos, pois as mu-
danças climáticas são uma re-
alidade. O consumo desmedido 
alavanca um modelo econômico 
devastador, que leva ao aqueci-
mento global. Os cientistas aler-

tam para a gradativa queda do volume de água nos manan-
ciais de nosso país. A exploração desmedida e irracional do 
solo, com a derrubada de florestas, está levando à escassez 
de água nas nossas torneiras. Não podemos deixar que o 
Brasil, reconhecido internacionalmente por ser rico em re-
cursos naturais, seja devastado, torne-se “terra arrasada”. 
O ponto de partida é adotarmos hábitos mais conscientes 
de consumo. Devemos também exigir das autoridades que 
façam valer a lei, fiscalizem, pois as riquezas da natureza são 
para o bem de todos – e não de pequenos grupos movidos 
pelo egoísmo.

O Dia Sete de Setembro contribua para inspirar no 
seu coração o compromisso com o exercício qualificado da 
cidadania. A participação cidadã na política, reivindicando 
direitos, com liberdade, está diretamente relacionada com o 
fortalecimento das instituições que sustentam a democracia. 
Por isso, não se deixe convencer por quem agride os Poderes 
Legislativo e Judiciário. A existência de três poderes impede 
totalitarismos, fortalecendo a liberdade de cada pessoa. Inde-
pendentemente de suas convicções político-partidárias, não 
aceite agressões às instituições que sustentam a democracia.

Agredir, eliminar, hostilizar, ignorar ou excluir são 
verbos que não combinam com uma democracia que bus-
ca, cada vez mais, se consolidar. Neste Sete de Setembro, 
quando muitas manifestações prometem ocupar as ruas 
de cidades brasileiras, faço um pedido: respeite a vida e a 
liberdade de seu semelhante. Aquele com quem você não 
concorda é também amado – tem uma família que aguarda 
o seu retorno com segurança. É seu irmão, parte de nossa 
grande família humana. As desavenças não podem justificar 
a violência. A intolerância nos distancia da justiça e da paz – 
afasta-nos de Deus. Somos todos irmãos.

Dia da Pátria, Sete de Setembro, rezemos juntos para 
que o Brasil encontre um caminho novo, para superar as suas 
crises, e junto com o mundo vença esta pandemia. Rezemos 
especialmente pelas vítimas da COVID-19, mal que ainda 
nos ameaça, e que vamos superar com o fundamental apoio 
da ciência. Por isso, é importante que cada pessoa procure 
se vacinar e respeitar as medias de segurança, fundamentais 
para se evitar a propagação da doença. Vacinar-se é, ao mes-
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mo tempo, cuidar de si e do outro, dificultando a circulação 
da COVID-19. É um compromisso ético, uma tarefa cristã.

Renovemos a esperança de que o nosso futuro será 
melhor, recordando importante ensinamento do Papa Fran-
cisco: o bem não é conquista definitiva, mas uma construção 
permanente, demandando a nossa dedicação a cada dia. As-
sim, diariamente, nas nossas famílias, nos nossos ambientes 

– casa, trabalho e escola -, busquemos construir o País que 
sonhamos, nunca perdendo este horizonte: “Somos todos 
irmãos”.

A amada Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida –  
Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por você, por sua 
família e por nosso Brasil. Deus abençoe sempre.

Fraterno abraço, com muito apreço.

Em artigo na Folha, organizações do Pacto pela Vida e 
pelo Brasil se manifestam sobre o Dia da Pátria

7 de setembro de 2021. Momento crucial para refletir sobre o fortalecimento da democracia,
em prol de uma sociedade livre, justa e solidária.

Lançando um olhar sobre o Bra-
sil, vemos a data nacional envolvida 
em ataques extremistas às instituições 
e rumores de ruptura da ordem. Num 
plano mais abrangente, poderíamos 
perguntar o que há para ser celebra-
do com quase 600 mil mortos pelo 
Coronavírus, 15 milhões de desem-
pregados, 19 milhões de brasileiros 
passando fome, 5 milhões de crianças fora da escola, record-
es de desmatamento e aumento acentuado da desigualdade. 
Diante de tantas tristes marcas, cabe indagar: como defender 
e levar adiante este projeto que é de todos, chamado nação?

Há dois séculos juntaram-se as condições objetivas e 
subjetivas para que o Brasil assumisse o seu destino, suposta-
mente sob o brado de “independência ou morte”. Mas foi a 
disposição coletiva, mais do que o grito solitário do monar-
ca, que nos impulsionou a seguir adiante, consolidando a 
independência e inaugurando um projeto nacional.

A nação, como conceito, tem a ver com essa teia de 
afinidades - históricas, culturais, linguísticas e sociais - que 
só ganha sentido se compreendida como a união generosa 
e inclusiva entre pessoas, tomadas como sujeitos plenos de 
direitos e tratadas com igual respeito e consideração. E é 
justamente o que nos impulsiona a seguir juntos, do jeito que 
somos, de onde viemos, para onde queremos ir, no sentimen-
to de pertencer a algo que é base da identidade nacional.

Hoje, a apropriação da nossa data cívica por indivídu-
os obstinados em semear divisões entre os brasileiros, dis-
seminando o ódio e a intranquilidade para dar passagem a 
um projeto político de viés personalista, declaradamente au-
toritário, deve ser repudiada por toda a sociedade. Porque 
essa apropriação não cabe, e jamais caberá, no projeto de 
nação que está inscrito na Constituição, tecido por mulheres 
e homens de todas as raças e todas as crenças, geração após 
geração. A nação, aos seus, pertence.

Sabemos que governos vêm e passam. Governantes 
podem entrar para a história pela porta da frente, como ser-
vidores do seu povo, ou sair pela porta dos fundos, como 

demolidores do futuro. Mas, a nação, 
essa deverá se manter como um pro-
jeto coletivo, visando o bem comum. 
Por isso, em nome das nossas enti-
dades, conclamamos os brasileiros a 
fortalecer a teia de afinidades que nos 
irmana e, ao mesmo tempo, nos dis-
tingue no mundo. Que isso seja feito 
através do diálogo construtivo, na ga-

rantia plena dos direitos humanos, no respeito à diversidade, 
no acolhimento aos mais vulneráveis, na preservação do 
meio ambiente, que é nosso patrimônio comum, e no com-
promisso com os valores civilizatórios, sempre em defesa da 
dignidade humana.

As vozes que saem a pregar a discórdia, muitas vezes 
enganadas ou insufladas por indivíduos guiados apenas pela 
ambição de poder, tentarão fomentar o caos para justamente 
esgarçar a teia tão rica que nos une. Que a consciência moral 
da sociedade prevaleça, mostrando-lhes que uma nação livre 
e soberana é fruto da convivência humana em clima de paz, 
respeito e harmonia. Esse é, e sempre será, o verdadeiro bra-
do da brava gente brasileira.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB)

José Carlos Dias - Presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão 
Arns

Luiz Davidovich - Presidente da Academia Brasileira 
de Ciências (ABC)

Paulo Jeronimo de Sousa - Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI)

Renato Janine Ribeiro - Presidente da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Fonte: Os artigos publicado na seção Tendências/De-
bates do jornal Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, 6 de 
setembro de 2021.

Fonte: CNBB
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CRB Nacional envia carta aos ministros do Supremo Tribunal 
solicitando defesa do direito territorial dos povos indígenas

Of. 057/2021
Brasília, 31 de agosto de 2021
À Sua Excelência
MINISTRO LUIZ FUX – PRES-

IDENTE
Supremo Tribunal Federal
Diante do julgamento do Supre-

mo Tribunal Federal do direito territorial 
dos povos indígenas (Tema 1032 –STF), 
a Conferência dos Religiosos do Brasil, 
que representa quarenta mil religiosos e religiosas presentes em 
todo país, vem por meio desta,  manifestar respeitosamente a sua 
confiança na importante decisão a ser tomada pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

Desde a chegada dos colonizadores europeus na Terra de 
Santa Cruz, a Vida Religiosa acompanha e apoia a resistência 
histórica dos povos nativos na sua luta pela terra. É importante 
mencionar o desrespeito cultural e até mesmo os castigos físicos 
sofridos pelos povos indígenas durante séculos. Retirar a terra ou 
não garantir a permanência nela significa tocar no que eles têm de 
mais precioso e sagrado, ou seja, a própria vida.

Somos testemunhas do cuidado, da vigilância e do carinho 
dos povos indígenas pelas nossas florestas, águas, ar e pelos seus 
próprios corpos. Cuidam do nosso mais preciso bem, o meio am-
biente, com a fortaleza da cultura da resistência e com a gratidão 
ao Deus das águas, ao Deus das florestas, ao Deus das danças e 
ao Deus da fartura e da partilha. Este é o Deus que cremos e que 
caminha com o seu povo desde o início da Criação.

A falta de cumprimento das de-
marcações e a omissão do Estado brasile-
iro,  a inexistência de proteção das vidas 
dos povos indígenas e dos seus territóri-
os  não pode ser admitida em nenhuma 
hipótese. E limitar o reconhecimento do 
direito positivo à data da promulgação 
da Constituição Federal é sentenciar à 
pena de execução os povos indígenas. É 
ofender a nossa própria humanidade.

O Papa Francisco acompanha, desde 
o início do seu Pontificado, com muita atenção e carinho a causa indí-
gena.  Na Encíclica Laudato Si, falando da Casa Comum, ele destaca:

“Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a es-
tabilidade e a segurança de uma  certa ordem, que não se realiza 
sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação 
gera sempre violência. Toda a sociedade – e, nela, especialmente 
o Estado – tem obrigação de defender e promover o bem comum”.

Segundo a Constituição Federal, art. 231, “São reconhe-
cidos aos índios sua organização, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicional-
mente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens”.

A Suprema Corte tem uma oportunidade histórica de repa-
rar, todo esse processo de espoliação e desterritorialização  sofrida 
pelos povos indígenas.

Que Deus o abençoe e ilumine.
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional

Papa aos jovens na Tchecoslováquia
Hoje a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução 

é rebelar-se contra a cultura do provisório, é ir além do instinto, 
além do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio 
ser. Não estamos cá para ir vivendo, mas para fazer da vida 
um empreendimento grandioso. Todos vós tereis em mente 
grandes histórias que lestes nos romances, vistes nalgum filme 
inesquecível, ouvistes nalgum conto comovente. Se pensardes 
bem, nas grandes histórias há sempre dois ingredientes: um é 
o amor, outro é a aventura, o heroísmo. Andam sempre juntos. 
Para tornar grande a vida, precisamos de ambos: amor e heroís-
mo. Fixemos Jesus, contemplemos o Crucifixo: estão presentes 
os dois, um amor sem limites e a coragem de dar a vida até ao 
fim, sem meias medidas. Aqui, diante dos nossos olhos, temos 
a Beata Ana (Kolesárová), uma heroína do amor. Diz-nos para 
apostarmos em metas altas. Por favor, não deixemos transcor-
rer os dias da vida como episódios duma telenovela.

Por isso, quando sonhardes o amor, não acrediteis nos 
efeitos especiais, mas que cada um de vós é especial. Cada 
um de vós! Cada qual é um dom, e pode fazer da vida, da sua 

própria vida, um dom. Esperam-vos os outros, a sociedade, os 
pobres. Sonhai uma beleza que vá para além da aparência, para 
além da maquilhagem, para além das tendências da moda. Sem 
medo, sonhai formar uma família, gerar e educar filhos, passar 
uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem vos 
envergonhardes das próprias fragilidades, porque existe ele, ou 
ela, que as acolhe e ama, que te ama tal como és. O amor é 
assim: amar o outro como é. Isto é o amor bom! Os sonhos que 
temos, dizem-nos a vida que desejamos. Os grandes sonhos 
não são o carro potente, o vestido da moda ou as férias extrav-
agantes. Não deis ouvidos a quem vos fala de sonhos e, em vez 
disso, vende-vos ilusões. Uma coisa é o sonho, sonhar; outra, 
ter ilusões. Aqueles que vendem ilusões falando de sonhos são 
manipuladores de felicidade. Fomos criados para uma alegria 
maior: cada um de nós é único e está no mundo para se sentir 
amado na sua singularidade e amar os outros como ninguém 
o pode fazer no seu lugar. Não se vive sentado no banco de 
suplentes, à espera de substituir qualquer outro. Não! Cada um 
é único aos olhos de Deus.



Diocese de Erexim - RS

17Notícias

Novo Bispo de Caçador, SC, recebe ordenação episcopal
na Catedral de Erechim

Dom José Gislon, OFMCap, 
Bispo de Caxias do Sul e Presidente 
do Regional Sul 3 da CNBB, foi o 
ordenante principal da ordenação 
episcopal de Dom Cleocir Bonetti, 
do presbitério da Diocese de Erexim, 
em seu ano jubilar de ouro, para a 
Diocese de Caçador, SC, em missa 
na Catedral São José, na tarde do 
dia 12 de setembro, tendo como 
coordenantes Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo desta 
Diocese, e Dom Severino Clasen, OFM, Arcebispo da 
Arquidiocese de Maringá, PR. 

Além dos coordenantes, concelebraram a missa 
outros 19 bispos, 2 Administradores Diocesanos, mais de 
110 padres, na grande maioria das Dioceses de Erexim e 
Caçador, seis da Comissão Nacional do Clero, provenientes 
de seis Estados, da qual Dom Cleocir era integrante, 2 da 
Comissão Regional de Presbíteros do Rio Grande do Sul, 
da qual ele também foi membro. Participaram da celebração 
7 diáconos, delegação de Caçador, representantes das 
Paróquias desta Diocese de Erexim, religiosos e religiosas, 
seminaristas, familiares, amigos e convidados do Ordenado, 
autoridades civis e militares, dentro dos protocolos de 
prevenção à pandemia Covid-19. 

Os participantes tinham texto impresso para 
acompanharem. A animação do canto foi do Coral Nossa 
Senhora de Fátima, regido pelo padre José Carlos Sala. 
Toda a celebração teve a transmissão de diversas rádios, do 
Facebook e Yotube do Santuário Diocesano Nossa Senhora 
de Fátima e do site da Diocese de Caçador. 

Após o Evangelho, Pe. Isalino Rodrigues, Pároco 
da Paróquia São Roque de Itatiba do Sul, um dos dois 
assistentes do novo Bispo na cerimônia, solicitou a Dom 
José que conferisse a ordenação episcopal a Mons. Cleocir 
Bonetti. O outro padre assistente, Anderson Faenello, leu a 
Bula, documento oficial do Papa Francisco da nomeação do 
ordenando. 

Dom José proferiu então a sua homilia, após a 
qual teve início o rito da ordenação conforme o Pontifical 
Romano, que começa com algumas perguntas ao ordenando 
pelas quais manifesta suas disposições para o ministério 
episcopal. Seguiu-se a ladainha de todos os santos, durante a 
qual o ordenando ficou prostrado ao chão, em sinal de total 
dependência de Deus. Concluída a súplica de intercessão 
de todos os santos, em silêncio, os Bispos impuseram as 
mãos sobre o ordenando, rito que procede dos Apóstolos 
para o ministério sacerdotal nos três graus, Diaconado, 
Presbiterado e Episcopado. Dom José colocou, então, o livro 
dos Evangelhos sobre a cabeça de Dom Cleocir, segurado 
pelo padre Giovani Momo, Vigário paroquial de Getúlio 

Vargas, e pelo Diácono Leonardo 
Fávero e fez a oração consecratória, 
ungiu a cabeça do novo Bispo 
com óleo do Crisma, entregou-
lhe o Evangeliário e as insígnias 
episcopais, o anel, apresentado por 
seus pais, a Mitra, pelo decano do 
Colégio de Consultores de Caçador, o 
báculo, pelo presidente da Comissão 
Nacional do Clero, da Arquidiocese 

de \Natal, RN. Expressando acolhida do agora Dom Cleocir 
no Colégio Episcopal os Bispos lhe deram afetuoso abraço.

A celebração prosseguiu com a profissão da fé e a 
liturgia eucarística. 

Depois da oração após a comunhão, o novo Bispo 
deu sua bênção episcopal, passando por toda a assembleia. 
Em seguida, houve algumas manifestações, após as quais, 
Dom Cleocir dirigiu sua saudação aos presentes e aos que 
acompanhavam pelas rádios e redes sociais. Expressou 
sua gratidão a Deus e a todas as pessoas que fazem parte 
de sua vida e manifestou suas disposições para o ministério 
episcopal. Dom José solicitou a leitura da ata da ordenação, 
redigida pelo chanceler da Cúria Diocesana e invocou 
a bênção solene sobre todos, encerrando a celebração 
eucarística.

Após a celebração, houve coquetel no subsolo da 
Catedral e jantar para convidados no salão de eventos do 
Seminário de Fátima, ambos com os protocolos sanitários de 
prevenção à pandemia Covid-19.

A homilia de Dom José
Ele iniciou com detalhada saudação aos presentes e 

aos participantes virtuais, com referência especial a Mons. 
Cleocir e familiares. Destacou que Deus nos acompanha, 
interroga, corrige e aponta o caminho do discipulado 
do amor, como fez com a Virgem Maria e com São José, 
que assumiram o chamado de Deus, com as dúvidas e as 
consequências do sim generoso. Maria e José demonstram 
imensa capacidade de crer na Palavra de Deus e afrontar os 
desafios do chamado divino. Ensinam-nos a compreender a 
ação de Deus em nossa vida. Passou a falar da missão do 
Bispo de governar o povo de Deus. para ser instrumento 
e animador da comunhão, aberto a receber, pronto para 
discernir os carismas, criar e fortalecer laços de unidade, 
para tornar a Igreja uma casa e escola de comunhão, não 
fechada em si mesma, mas em saída, uma Igreja Samaritana, 
como nos pede o nosso amado Papa Francisco. Deve ser 
pastor do rebanho de Deus que lhe foi confiado, mas deve 
ter um cuidado especial, “um Coração de Pai”, como 
São José, para com os presbíteros e os diáconos, que são 
colaboradores do Bispo no cuidado do rebanho. Por último, 
ressaltou três aspectos da missão do Bispo, santificar, ser 
mestre da fé e ser pastor.
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Saudações a Dom Cleocir
- Pe. Dirceu Balestrin, coordenador da Pastoral Pres-

biteral da Diocese de Erexim, em nome dos seus irmãos pa-
dres. Relacionou a alegria da ordenação episcopal com a da 
celebração do jubileu de ouro da Diocese, na qual ele muito 
contribuiu. Desejou que Deus fortaleça sua linda e desafia-
dora missão e assegurou-lhe a amizade e a oração deste pres-
bitério.

- Pe. Renato Caron, Administra-
dor Diocesano de Caçador, declarou sentir 
a alegria, mas também a responsabilidade 
de saudar o novo Bispo, que considerou 
presente especial de Deus e que é aguar-
dado com carinho como pai e amigo.

- Dom Francisco Bach, Bispo de 
Joinville e Presidente do Regional Sul 4 
da CNBB (Santa Catarina). Registrou ser 
a primeira vez que se encontrava em Ere-
chim, mas que a Diocese já fazia parte de 
sua vida, pois, como formador em Ponta 
Grossa, PR teve como alunos 3 padres da-
qui. Agradeceu pela Diocese dar um Bispo para Santa Catarina 
e assegurou a ele que o esperam para ajudá-los.

A mensagem de Dom Cleocir
Primeiramente, expressou imensa gratidão a Deus e 

a uma longa relação de pessoas e grupos que fazem parte de 
sua vida. Ressaltou a proximidade e a solidariedade gigantes-
cas de Dom Adimir para com ele, particularmente a partir de 

sua nomeação episcopal. Recordando o pai de um padre da 
Diocese de Caçador falecido de Covid-19, manifestou seus 
sentimentos e união com todos os que sofrem as consequ-
ências da pandemia e de outras causas, os quais necessitam 
de coração de pai, da paternidade/maternidade do amor. Na 
realidade marcada pelo sofrimento, é necessário promover 
a cultura do encontro, de palavras que confortem e não das 

que agridem, da hospitalidade e não da 
agressividade. Concluiu com a oração a 
São José do Papa Francisco no documen-
to pelo qual instituiu o Ano de São José e 
que está na lembrança de sua ordenação 
episcopal.  

 Os símbolos e as insígnias epis-
copais:

- unção com óleo, conformidade 
com Cristo, como Ele foi ungido pelo 
Pai mediante o Espírito Santo. Desta 
forma, o novo bispo recebe a unção com 
óleo do Crisma e o carisma para guiar 
e santificar a Igreja, com os presbíteros.

- Evangeliário, expressa a missão de anunciar a Pala-
vra de Deus e ser mestre da fé.

- anel, união espiritual e compromisso com a Igreja.
- mitra, a fortaleza e a salvação que vêm do alto, au-

xiliado pela Palavra de Deus.
- báculo pastoral, a missão de guiar e orientar seu 

rebanho, a exemplo de Cristo Bom Pastor.

Bula de Nomeação de Dom Cleocir Bonetti
(Tradução do latim de Bertilo Brod)

FRANCISCO, BISPO, SERVO 
DOS SERVOS DE DEUS,

Saudação e Bênção Apostólica 
ao dileto filho Cleocir Bonetti, do cle-
ro da diocese de Erexim, Vigário-Geral 
até aqui e agora eleito Bispo de Caçador. 
“Sabeis que Javé é Deus, ele nos fez e 
a ele pertencemos, somos seu povo e re-
banho do seu aprisco” (Sl 100,3). Nos-
so Deus nunca abandona seu rebanho, a 
Igreja, por isso, queremos anunciar por 
toda parte sua magnanimidade para que todos possam ex-
perienciar quão bom e suave é o Senhor para os que nele 
confiam e para os que o buscam (Cf. Lm 3,25).

Solícitos, porém, em cumprir mais eficazmente esta missão 
da Igreja, escolhemos homens idôneos para que se dediquem, em 
íntima união Conosco, ao ministério do anúncio do Evangelho. 
Por isso, dirigimos nossa atenção à comunidade de Caçador, des-
provida de Bispo após a transferência para a Sede Metropolita-
na de Maringá do seu último Pastor, o Venerável Irmão Severino 
Clasen OFM. Com efeito, considerando que tu, dileto filho, evi-
denciaste prudência, caridade, sã doutrina e experiência prática 
em gestão, alimentamos a certeza de que és idôneo para executar 

esta obra. Neste intuito, ouvido o Conse-
lho da Congregação para os Bispos e após 
justa ponderação, na plenitude do Nosso 
poder apostólico, te nomeamos e constitu-
ímos Bispo de Caçador, com os direitos e 
obrigações inerentes ao exercício do cargo. 
Podes receber a ordenação episcopal, fora 
de Roma e onde queiras, por um Bispo cató-
lico, observadas as normas litúrgicas. Antes, 
porém, como estabelece a lei eclesiástica, 
é preciso que proclames publicamente tua 

profissão de fé e prestes o juramento de fidelidade para Conosco 
e para os Sucessores desta Sede.

Confiamos piamente tua atividade e a ti mesmo à pro-
teção da Bem-aventurada Virgem Maria e do seu castíssi-
mo esposo São José. Benignamente te exortamos para que 
apascentes diligentemente o povo a ti confiado, imitando o 
exemplo de São José que, com coração de pai, a todos rece-
be, ensina a inefável suavidade de Deus e conduz com segu-
rança à Pátria celeste.

Roma, 30 de julho de 2021, nono ano do Nosso Pon-
tificado.

Francisco.
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Brasão Heráldico Eclesiástico de Dom Cleocir Bonetti
Descrição e interpretação do brasão

O Escudo, de modelo tradicional, 
está dividido em três campos. Os dois cam-
pos superiores, de fundo azul, representam o 
manto de Maria Santíssima sob cuja prote-
ção o bispo pôs sua vida episcopal e que sig-
nifica justiça, fortaleza, nobreza. O primeiro 
campo superior, com o “M” de Maria e uma 
coroa encimada, simboliza que ela é a “Rai-
nha do céu e da terra”. O segundo contém, 
fretado, um lírio, que remete a São José, 
Patrono universal da Igreja e padroeiro da 
Diocese de Erexim. Logo abaixo, o tercei-
ro campo do tripartido, a arena que contém 
montanhas, vales, rio, sol envolvidos por uma “atmosfera 
do a amar e do doar”. Lembra a natureza (São Francisco de 
Assis – padroeiro da Diocese de Caçador), os terrenos mon-
tanhosos, a região de origem do bispo portador. O rio recorda 
as águas que correm para o mar, as Águas de nosso compro-
misso batismal. Todo o conjunto está pousado sobre uma cruz 

(“quanto a mim, que eu me glorie somente 
da cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo” – Gl 
6,14) de ouro com rubis (pedra preciosa de 
um vermelho vivo, com matizes rosados ou 
púrpura, constituída por uma variedade de 
corindo, a espécie mais rara) e com o cajado 
oitavado (Pastoreio). Tudo está encimando 
pelo chapéu eclesiástico verde, símbolo de 
Cristo Cabeça da Igreja, nossa esperança, 
forrado de vermelho (o amor de Cristo por 
sua Igreja e por nós) com seus cordões em 
cada flanco, terminados por seis borlas de 
cada lado que lembram o colégio apostóli-

co em unidade com o Cristo Cabeça. Brocante sobre a ponta 
da cruz, um listel da cor da terra envelhecido com a legenda 
em latim: PATRIS CORDE, que significa “Com Coração de 
Pai”, que remete ao documento de instituição do ano de São 
José pelo Papa Francisco, assim traduzindo, o exemplo do pa-
triarca em sua vida episcopal.

 Mensagem de Mons. Cleocir Bonetti à Diocese de Caçador no dia de sua nomeação
Querido povo de Deus da 

Diocese de Caçador!
Com coração de pai me 

dirijo a vocês!
Minha saudação ao admi-

nistrador Diocesano Pe. Renato 
Luiz Caron! Minha saudação ao 
bispo emérito Dom Luiz Carlos 
Eccel! Caros irmãos no sacerdó-
cio! Prezados (as) religiosos e re-
ligiosas, seminaristas e vocacionadas. Estimados membros 
das mais diversas pastorais e movimentos, lideranças das co-
munidades! Saúdo respeitosamente as autoridades civis e mi-
litares e todas as pessoas de boa vontade 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, padro-
eiro da juventude, recebi do Núncio Apostólico, Giambattis-
ta Diquattro, a notícia de que a Igreja, o Santo Padre Francis-
co 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 faleci-
dos por causa da pandemia em nossa Diocese de Caçador. Ex-
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, 
estão escrevendo nossa história neste tempo de pandemia: 
médicos, enfermeiros (as), trabalhadores de supermerca-

dos, os que produzem o alimento 
e atuam no transporte, pessoal da 
limpeza, cuidadores, forças de se-
gurança e de vigilância sanitária, 
voluntários, sacerdotes e religio-
sas e muitos outros.  Lembro das 
pessoas que diariamente infun-
dem esperança, tendo como ob-
jetivo não semear o pânico, mas 
corresponsabilidade. Lembro pais 

e mães, avôs e avós, professores e outros que, nos pequenos 
gestos cotidianos, nos ensinam a enfrentar as crises levan-
tando o olhar e estimulando a oração (cf. PC, p. 9).

Abraço com alegria a missão de conduzir a Igreja 
diocesana de Caçador, na certeza e na confiança de que a 
graça divina nos acompanhará juntamente com a colabora-
ção de todos.

Desejo orientar meu trabalho conforme escreve o 
Santo Padre Francisco, na Alegria do Evangelho: “O Bispo 
deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua Igre-
ja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades 
cristãs, 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 
indicar a estrada e sustentar a esperança do povo, outras ve-
zes manter-se-á simplesmente no meio de todos com a sua 
proximidade simples e misericordiosa e, em certas circuns-
tâncias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aque-
les que se atrasaram e, sobretudo, porque o próprio rebanho 
possui o olfato para encontrar novas estradas” (EG 31).
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Recordo de meus antecessores e de todo o trabalho 
que foi sendo realizado ao longo destes 53 anos de Diocese. 
Queremos 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 
vocações 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, Bispo eleito de Caçador, SC

Bispos participantes da ordenação episcopal de Dom Cleocir Bonetti
Dom José Gislon, 

OFMCap, de Caxias do 
Sul e Presidente do Regio-
nal Sul 3 da CNBB; Dom 
Adimir Antonio Mazali, 
de Erechim; Dom Severi-
no Clasen, Arcebispo de 
Maringá, PR; Dom Zeno 
Hastenteuffel, Bispo de 
Novo Hamburgo, RS; 
Dom Jaime Spengler, Ar-
cebispo de Porto Alegre e 
Vice-Presidente da CNBB; Dom Darley José Kummer, Bis-
po auxiliar de Porto Alegre; Dom Adilson Pedro Busin, CS, 
Bispo auxiliar de Porto Alegre; Dom Adelar Baruffi, Bispo 
de Cruz Alta; Dom Leomar Brustolin, Arcebispo de Santa 
Maria; Dom Liro  Vendelino Meurer, Bispo de Santo Ânge-
lo; Dom Guilherme Antonio Werlang, Bispo de Lages, Dom 
Aparecido Donizeti de Souza, Bispo auxiliar de Porto Ale-

gre; Dom Mário Marques, 
OFMCap, Bispo de Joaça-
ba, SC; Dom João Francis-
co Salm; Bispo de Tubarão, 
SC; Dom Francisco Carlos 
Bach, Bispo de Joinville, 
SC, Presidente do Regio-
nal Sul 4 da CNBB; Dom 
André Vital, SCJ, Bispo 
de Limoeiro do Norte, CE; 
Dom Walter Jorge Pinto, 
Bispo de União da Vitória, 

PR; Dom Odelir José Magri, Bispo de Chapecó, SC; Dom 
Rodolfo Luís Weber, Arcebispo de Passo Fundo, Vice-Pre-
sidente da CNBB Sul 3; Dom Wilson Tadeu Jönck, SCJ, Ar-
cebispo de Florianópolis, SC; Dom Paulo Antonio de Conto, 
Bispo emérito de Montenegro; Dom Sílvio Guterres Dutra, 
Bispo de Vacaria; Administradores Diocesanos: Pe. Renato 
Caron, de Caçador, SC; Pe. Reginei Modolo, Cascavel, PR. 

Poder Legislativo de Erechim
outorga Troféu Castelinho a Mons. Bonetti

 Segundo informações da Câmara Municipal de Erexim, em sua sessão do dia 
06 de setembro, por proposição do Vereador Sérgio Alves Bento, ela entregou o Tro-
féu Castelinho a Mons. Bonetti, Bispo eleito de Caçador, SC, que receberá a orde-
nação episcopal neste domingo, na Catedral de nossa Diocese. O Troféu Castelinho 
foi instituído em 27 de outubro de 2009 como honraria oficial do Poder Legislativo 
Erechinense para pessoas físicas ou jurídicas de destaque que visitem, compareçam ou tenham relações formais com a Casa 
Legislativa. É miniatura do prédio que abrigava a Comissão de Terras do Estado do Rio Grande do Sul, construído entre 
1912 e 1915, na atual Praça da Bandeira, que demarcou a cidade e região de Erechim. 

Regional Sul 3 da CNBB envia missionários a Moçambique
 “Quem nunca se desafia, quem nunca se desinstala, quem nunca sai, não tem essa experiência tão bonita”.
A frase do Pe. Camilo Paulleti ajuda a compreender o sentimento de quem aceita o chamado de Deus à missão. En-

viados pela Igreja do Rio Grande do Sul para integrarem a Equipe Missionária de Moma, na Arquidiocese de Nampula, 
Moçambique, ele e a leiga Maria Bernardete Acadroli embarcaram na noite do dia 15 de setembro em Porto Alegre.

“Sair e ir para a missão sempre é um desafio mas também uma alegria. Deixamos familiares, amigos e saudades, mas vamos 
para um lugar onde nos acolhem e ficam felizes com a nossa presença. Quem ganha sempre somos nós mesmos”, relata Pe. Camilo.

Para Maria Bernardete, “a emoção é forte, mas a alegria é maior”. Ela ressalta que leva a Moçambique todo o povo do Regional Sul 
3 e da Diocese de Caxias do Sul no coração. “Levo um pouquinho do carinho de todo este povo gaúcho ao povo moçambicano”, concluiu.
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Bispo de Rio Grande e de Caçador presidem celebrações
jubilares da Salette em Marcelino Ramos

Santuários e Paróquias ded-
icadas a N. Sra. da Salette e seus 
devotos celebraram, dia 19 de se-
tembro, o jubileu dos 175 anos 
da aparição dela na montanha dos 
Alpes da França em 19 de setem-
bro de 1846 às crianças Maximino 
Giraud e Melânia Calvat. 

Em Marcelino Ramos, no 
Santuário de N. Sra. da Salette, a 
programação do dia foi a seguinte: 
missas no Santuário, às 07h, 10h e 
15h; na igreja São João Batista, no 
centro da cidade, às 19h; às 20h30, 
no altar campal em frente ao San-
tuário, noite mariana, momento 
de fé e devoção com encenação da aparição de N. Sra. da 
Salette e bênção com o Santíssimo Sacramento. 

A missa das 10h foi presidida pelo Bispo de Rio 
Grande, Dom Ricardo Hoepers e concelebrada por três pa-
dres saletinos, Renoir Dalpizol, Jean Costa e José Ladimir 
Balbinot, e um da Cúria Diocesana, 
tendo como cerimoniário Pe. Tia-
go Costa, saletino, assistente dos 
noviços e Coordenador do núcleo 
diocesano da Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil, e a participação 
do Diácono permanente Fernando 
Webber, que, com a esposa, acom-
panhava o Bispo. 

Dom Cleocir Bonetti, que as-
sumirá a Diocese de Caçador, SC, 
no próximo dia 03, presidiu a mis-
sa das 15h, tendo como concelebrantes os padres Renoir e 
Jean e como cerimoniário Pe. Tiago. 

A noite mariana foi presidida pelo Reitor do Santuário, 
Pe. Renoir Dalpizol, com a participação dos Padres Tiago 
Costa e Jean Costa, também do Santuário. A imagem das 
procissões foi acolhida no palco das celebrações campais em 
frente ao Santuário com espocar de foguetes e o toque dos 
sinos. 

Dom Ricardo, fidelidade a Deus, buscar a reconcil-
iação e estar ao pé da Cruz como Maria

A partir das leituras e evangelho da missa, Dom Ricar-
do propôs três palavras. 1ª) Fidelidade à Aliança. Deus tomou 
a iniciativa da Aliança com a humanidade. Uma Aliança to-
tal e para sempre, não como a de pessoas entre si que muitas 
vezes é rompida. Convidou a todos a se perguntarem como 
estão vivendo sua aliança com Deus, lembrando que N. Sra. 
em Salette apontava a duas crianças para os perigos do af-

astamento de Deus. Ressaltou então 
que é na família que tudo começa, 
na qual se deve cultivar o diálogo, 
a paciência e outras virtudes indis-
pensáveis para a boa convivência. 
2ª) a reconciliação, atendendo a ex-
ortação de São Paulo de buscar a 
reconciliação com Deus. Destacou 
a importância do perdão, a partir 
do qual se pode resolver inúmeros 
problemas. É difícil perdoar pelas 
mágoas causadas pelos outros, mas 
elas não podem ficar no coração. 
Sem o perdão, celebrado no sacra-
mento da confissão, não se pode ser 
cristão. 3ª) Aos pés da Cruz. Maria 

estava de pé junto à Cruz de seu Filho, na qual estava dan-
do a vida por nós. Ele deu também sua Mãe como mãe de 
todos, representados na pessoa do Apóstolo João. Exortou 
a cada devoto/a a estar sempre de pé, nunca desistir e levar 
esperança a todos. 

Dom Cleocir, peregrino da 
Salette, a bela Senhora da men-
sagem de penitência e conversão

No início de sua homilia na 
missa das 15h, Dom Cleocir de-
stacou a importância do Santuário 
de N. Sra. da Salette em que se en-
contrava para a Diocese de Erexim, 
para a região, para a Igreja. Expres-
sou gratidão aos saletinos por sua 
presença e atuação. Testemunhou 
ser peregrino da Salette, pois seu 
pai percorreu a pé 5 vezes o camin-

ho de São Valentim ao Santuário e ele próprio caminhou 2 
vezes de Erechim ao mesmo. Destacou que a mensagem da 
Salette há 175 anos permanece muito atual, como atuais con-
tinuam os problemas daquele tempo. A bela Senhora também 
hoje diz a todos, o que disse a Maximino e Melânia: vinde, 
meus filhos. Pede a todos a estar mais perto de seu Filho Je-
sus. Continuou sua reflexão referindo-se às duas leituras e ao 
evangelho, ressaltando que Deus é o Deus da vida a quem de-
vemos ser fiéis na Aliança que nos propõe. Exortou a todos a 
deixarem-se reconciliar com Deus para serem pessoas novas, 
a sentirem-se envolvidos pelos brações misericordiosos dele, 
tirando do coração tudo o que impede serem mais humanos. 
Por fim, pediu à Virgem Maria, que estava de pé junto à cruz 
de Cristo, conforme o Evangelho, quando a deu como mãe de 
todos, que esteja sempre junto das famílias, dos jovens, dos 
idosos, dos casais, das comunidades, do Papa, do Bispo de 
cada um, para fortalecer-lhes a fé e a esperança. 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2021

22 Notícias

Novo Pároco na Paróquia São Cristóvão, Erechim
Dom Adimir Anto-

nio Mazali presidiu missa 
na igreja São Cristóvão da 
Paróquia e Bairro do mesmo 
nome em Erechim, às 18h 
do dia 28 de agosto, último 
domingo do mês vocacion-
al, dia do e da catequista, na 
qual oficializou Pe. Severino 
Orso como novo Pároco, em 
substituição ao Pe. Anderson 
Francisco Faenello que em 
breve estará na Academia 
Diplomática da Santa Sé, em Roma. Além dos dois padres, 
outros 8 concelebraram a missa, entre eles o Bispo eleito de 
Caçador, SC, Mons. Cleocir Bonetti, com a participação de 
dois diáconos, diversos ministros, coroinhas, lideranças das 
comunidades, pais, parentes e amigos do Pe. Anderson, co-
munidade das irmãs missionárias de Jesus, de Nonoai, com 
a qual ele cultiva proximidade e colaboração. 

A homilia esteve a cargo do próprio Pe. Anderson, que 
iniciou saudando diversas pessoas e sua respectiva represen-
tação, com registro especial 
de que seus pais, partici-
pantes da celebração, vindos 
de Itatiba, estavam com-
pletando 40 anos de união 
conjugal. Observou que a 
deferência do Bispo em con-
vidá-lo para a homilia lhe era 
uma honra, mas também um 
sacrifício. Recordou ter dito 
no dia de sua posse como 
pároco em 27 de janeiro de 
2018, que não significava um adonamento, mas um pertenci-
mento mútuo entre ele e os paroquianos. Passou a lembrar a 
dignidade do padre de agir em nome de Cristo e esposo da 
Igreja, que representa consolo e dor. Consolo pela certeza de 
que não irá só para sua nova missão. Dor porque, mesmo que 
temporariamente, assumiu como filhos os membros da Igre-
ja a ele confiados pastoralmente. Lembrou também palavras 
de Dom Adimir ao lhe comunicara sua escolha e aprovação 
para a Academia Eclesiástica em 23 de novembro passado 
de ser um trabalho burocrático, de bastidores, mas serviço 
à Igreja. No dia, a passagem do evangelho da missa era a 
da viúva a depositar no cofre das doações do templo tudo o 
que possuía, duas pequenas moedas. Dois dias depois, ele 
testou positivo para a Covid-19. . Meditando no isolamen-
to, viu-se naquela viúva, chamado a dar o todo de si para 
a Igreja. Entrega total seguindo Cristo, cuja doação ao Pai 
se consumou na Cruz. Por fim, atribuiu o que foi realizado 
em seu tempo de pároco a colaboradores mais próximos, ci-
tando-os e agradecendo-lhes pela participação. Concluiu ex-

ortando a todos a terem para 
com o novo pároco o mesmo 
carinho tido com ele. Pediu 
orações por ele e solicitou a 
Mons. Bonetti que lhe desse 
especial bênção.

Mons. Bonetti convi-
dou os pais do Pe. Anderson 
e Dom Adimir a ficarem per-
to dele e invocarem com ele 
e a bênção solicitada. 

Rito de oficialização 
do novo Pároco

Concluída a homilia, Dom Adimir convidou Pe. Sev-
erino a renovar seus compromissos de ordenação presbit-
eral e entregou-lhe a chave do Sacrário, como símbolo da 
missão da celebração da liturgia com o povo. Após, solici-
tou a leitura da provisão de sua nomeação como Pároco da 
Paróquia São Cristóvão e o convidou a sentar-se na cadeira 
da presidências das celebrações. 

Manifestações no final da celebração
Neusa Rosset, coorde-

nadora da catequese destacou 
o acompanhamento do Pe. 
Anderson na iniciação à vida 
cristã e convidou as catequi-
stas para uma bênção espe-
cial do bispo e a entrega de 
um brinde pelo Pe. Anderson 
como recordação e reconhec-
imento pelo dia nacional do e 
da catequista.

João Vitor Schuh, em nome da Paróquia, agradeceu ao 
Pe. Anderson, ressaltando seu dinamismo, acolhimento a to-
dos, seu modo de presidir as celebrações, sua dedicação em 
todos os setores da vida paroquial. Renovou a expressão de 
boas-vindas ao Pe. Severino, assegurando-lhe a disposição 
de todos de caminhar com ele com profunda amizade e par-
ticipação. 

Antes de dar a bênção final, Dom Adimir pediu a 
leitura da ata de posse do novo Pároco. Depois, destacou 
que a Diocese está sendo generosa com a Igreja, pois lhe 
oferece dois padres em definitivo. Mons. Cleocir para Bispo 
de Caçador, SC e Pe. Anderson para o serviço diplomáti-
co. Contudo, eles permanecerão sempre filhos desta Igreja. 
Ao mesmo tempo, a Diocese oferece tempo de estudo ao 
Pe. Maicon André Malacarne para especialização em Moral, 
privando-se de sua presença por dois anos e meio. 

Após a celebração, houve confraternização no salão 
paroquial, dentro dos cuidados sanitários em vigor.  
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Coordenações paroquiais de catequese
refletem natureza e importância da Bíblia

Com os cuidados san-
itários vigentes, uma repre-
sentante da coordenação da 
Animação Bíblico-Catequéti-
ca de cada paróquia, em dois 
grupos, participou de reunião 
presencial do Setor nos dias 
30 e 31 de agosto no Centro 
Diocesano. 

Depois de recordação da vida nestes tempos de cuida-
dos de prevenção à Covid-19, com as apreensões e esper-
anças vividas, a assessora do encontro, Ir. Geneci Dalmagro, 
das Irmãs Missionárias Franciscanas de Maria Auxiliadora 
do Bairro Progresso, conduziu reflexão sobre a Bíblia. 

Com dinâmicas, leitura de textos, músicas e partilhas, 
ressaltou a importância do conhecimento e formação bíbli-
ca, especialmente na caminhada catequética. 

O Coordenador Diocesa-
no de Pastoral Padre Agostinho 
Dors marcou presença no pri-
meiro dia e participou integral-
mente no segundo, ressaltando 
a importância da condução da fé 
feita pelas e pelos catequistas. 

Os assessores do Setor 
também estiveram presentes: pa-

dre Dirceu Dalla Rosa, Pároco da Paróquia Santa Teresinha, Es-
tação, no primeiro dia, refletiu sobre o teor da Palavra, práticas e 
livros contidos na Bíblia; padre Jair Carlesso, Pároco da Paróquia 
N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe e professor na ITEPA Fac-
uldades, no segundo dia, contribuindo também em vários momen-
tos do encontro sobre conteúdos e composição da Bíblia. 

No final do segundo dia, uma mensagem de motivação 
e bênção dos presbíteros presentes.

Cursilho celebra jubileu da Diocese
e se despede do Pe. Anderson Faenello

Desde 2019, Pe. Anderson Francis-
co Faenello, Pároco da Paróquia São Cris-
tóvão, Erechim, Vigário Judicial do Tribu-
nal Eclesiástico da Província Eclesiástica 
de Passo Fundo, é também o assistente do 
Movimento de Cursilho de Cristandade da 
Diocese de Erexim. 

omo em breve viajaria a Roma 
para estudos na A cademia Diplomática, 
o Movimento organizou missa celebrativa 
do Jubileu de ouro da Diocese e de agra-
decimento e despedida ao seu assistente eclesiástico. 

A celebração ocorreu no dia 11 de setembro, às 18h30, no 
Santuário de Fátima, presidida pelo Pe. Anderson e concelebrada 
pelo Pe. Valter Girelli, Reitor do Santuário, e pelo Pe. Antonio Val-
entini Neto, do Centro Diocesano, primeiro assistente do Movi-
mento por diversos anos. 

No início da celebração, em mensagem de vídeo, Dom Ad-
imir Antonio Mazali expressou agradecimentos ao Movimento 
por sua atuação na Diocese e desejou que continue a ajudar seus 
membros a atuarem ativamente da Igreja e nos seus engajamentos 
sociais. Em outro vídeo, houve relato do início do Cursilho na Di-
ocese e sua caminhada até o momento, destacando sua profunda 
ligação com o jubileu diocesano. Em seguida, foram entronizadas 
as imagens dos padroeiros do Movimento, N. Sra. e São Paulo. No 
ofertório, foram apresentados outros símbolos, com o pão e o vinho 
para a missa. 

No final da celebração, houve entre-
ga de brinde ao Pe. Anderson. 

Ao proferir a homilia, ele citou Dom 
João Aloysio Hoffmann, primeiro Bispo Di-
ocesano, que em 1975, declarou considerar 
o Cursilho força viva para o desenvolvi-
mento da Pastoral. Ressaltou muitas pes-
soas, em torno de 6.000 conforme o históri-
co do início da celebração, foram ajudadas 
pelos três dias de retiro do Movimento, por 
encontros de formação e outras atividades. 

Depois, a partir da liturgia do domingo, acentuou 3 aspectos o en-
contro com a verdadeira identidade de Jesus; a radicalidade do se-
guimento a Jesus, assumindo a cruz de cada dia; o apostolado que 
decorre do encontro e do seguimento a Jesus: a fé traduzida em 
obras.Em relação ao primeiro, alertou para entendimentos distorci-
dos da pessoa de Cristo e a necessidade de reconhecê-lo o Messias, 
o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, como São Pedro diante 
da pergunta que ele fizera aos apóstolos. Convidou a todos a se per-
guntarem que Cristo realmente conhecem. Quanto à radicalidade do 
seguimento a Jesus, enfatizou que é necessário contar com as cruz-
es, mas também com a certeza de que Ele vai sempre à nossa frente. 
Vividas com Ele, salvam. Por fim, no último aspecto, ressaltou que 
a fé e as obras se exigem mutuamente. Para ele, os membros do 
Cursilho realizaram e realizam muitas obras a partir da fé. Citou 
recente encontro em Marcelino Ramos no qual uma senhora citou o 
Movimento como uma rede de solidariedade. 
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Comissão Nacional do Clero reunida em Erechim
Dom Cleocir Bonetti foi membro da Comissão Regional 

de Presbíteros (Rio Grande do Sul) e até sua nomeação episco-
pal era integrante da Comissão Nacional do Clero, na qual tinha 
função de tesoureiro.

Em vista desta sua ligação com a Comissão Nacional, 
membros dela e seu bispo referencial pela CNBB, Dom André 
Vital Félix da Silva, de Limoeiro do Norte, CE, vieram para sua 
ordenação episcopal e realizaram reunião no Centro Diocesano 
de Pastoral na segunda-feira.

Na ocasião trataram da escolha do substituto de Dom 
Cleocir, sendo escolhido o atual vice-presidente, Pe. Evandro 
Stefanello, que acumulará as duas funções.

Tempo maior da reunião foi dedicada à preparação do 18º Encontro Nacional de Presbíteros programado para maio 
do próximo ano em Aparecida, SP, com o tema “Presbíteros, comunhão e missão”. 

Como vieram com antecedência, no sábado, dia 11, visitaram o Santuário N. Sra. da Salette em Marcelino Ramos. 

Diáconos da Diocese realizam retiro anual
Onze dos 16 diáconos da Diocese participaram de seu re-

tiro anual, dia 18 de setembro, no Centro Catequético da sede 
paroquial São Pedro, Erechim, com assessoria do Pe. Valtuir 
Bolzan, Pároco da Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio 
Vargas. Ele refletiu sobre “o diácono, apóstolo da caridade”, 
acentuando a sua espiritualidade e o seu serviço na comunidade. 
Com criatividade e seu bom humor, ressaltou a importância e a 
necessidade da oração e a disponibilidade para o serviço. 

O assessor diocesano para os Diáconos, Pe. Jorge Dallag-
nol, pároco da Paróquia São Pedro de Sede Dourado, acompan-

hou todo o retiro e presidiu a missa da comunidade na igreja São Pedro de Erechim, da qual eles participaram.
Esposas de alguns diáconos participaram com eles na parte da manhã. De tarde, tiveram momento próprio de reflexão 

com a psicóloga Liseane Madalozzo, de Erechim, que refletiu sobre a família do diácono.  

Publicado “Documento Preparatório” para a fase de escuta
às Igrejas locais da Assembleia do Sínodo dos Bispos:

A décima sexta Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
convocada pelo Papa Francisco 
sobre a Sinodalidade, terá sua ab-
ertura nos dias 9 e10 de outubro 
próximo em Roma e em 17 de out-
ubro nas Igrejas particulares, e será 
concluído com uma Assembleia 
dos Bispos no Vaticano em 2023. 
No dia 7 de setembro, a Secretaria 
Geral do Sínodo publicou o Documento Preparatório e o Guia 
prático para indicar as diretrizes com as quais será orientado 
o caminho do Sínodo sobre a Sinodalidade. O texto propõe 
ouvir, “sem preconceitos”; tomar a palavra, “com coragem 

e firmeza”; dialogar com a Igreja, 
a sociedade e as outras confissões 
cristãs. Pretende ser “um instru-
mento” para facilitar a primeira 
fase de escuta e consulta do Povo 
de Deus nas Igrejas particulares, 
que começará em outubro deste ano 
e terminará em abril do próximo. 
Convida a refletir uma questão fun-
damental: “Como este “caminhar 

juntos” se realiza hoje em diferentes níveis (do local ao uni-
versal) que permite à Igreja anunciar o Evangelho, de acordo 
com a missão que lhe foi confiada? Que passos o Espírito nos 
convida a dar para crescermos como Igreja sinodal?
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Questões temáticas sobre a “sinodalidade vivida”: 
refletir sobre quem faz parte do que chamamos de “nossa 
Igreja”; escutar os jovens, as mulheres, os consagrados, os 
descartados, os excluídos; considerar se um estilo autêntico 
de comunicação é promovido na comunidade, sem duplici-
dade; avaliar como a oração e a liturgia guiam o “caminhar 
juntos”; refletir sobre como a comunidade apoia os mem-
bros engajados em um serviço; repensar lugares e modos 
de diálogo nas dioceses, com dioceses vizinhas, com co-
munidades e movimentos religiosos, com instituições, com 
os não crentes. E também: questionar-se 
como é exercida a autoridade na Igreja 
particular, como as decisões são tomadas, 
que instrumentos são promovidos para 
a transparência e responsabilidade, qual 
a formação dos que têm posições de re-
sponsabilidade. A Secretaria do Sínodo 
explica que o objetivo “não é produzir 
documentos”, mas dar origem a sonhos, 
profecias e esperanças.

Significado da logomarca do Síno-
do 2023 lançada pelo Vaticano

Uma grande árvore majestosa, cheia de sabedoria e 
luz, atinge o céu. Sinal de profunda vitalidade e esperança, 
exprime a cruz de Cristo. Traz a Eucaristia, que brilha como 
o sol. Os ramos horizontais se abrem como mãos ou asas e 
sugerem, ao mesmo tempo, o Espírito Santo.

O povo de Deus não é estático: está em movimento, 
em referência direta à etimologia da palavra sínodo, que sig-
nifica “caminhar junto”. As pessoas estão unidas pela mes-
ma dinâmica e respiram da Árvore da Vida, a partir da qual 
iniciam sua jornada.

Essas 15 silhuetas resumem toda a nossa humanidade 
em sua diversidade de situações de vida, gerações e origens. 
Este aspecto é reforçado pela multiplicidade de cores vivas 
que são, elas próprias, sinais de alegria. Não há hierarquia 
entre essas pessoas que estão todas no mesmo nível: jovens, 

velhos, homens, mulheres, adolescentes, 
crianças, leigos, religiosos, pais, casais, 
solteiros, deficientes; o bispo e a freira 
não estão a frente deles, mas entre eles.

Muito naturalmente, as crianças e 
depois os adolescentes abrem o camin-
ho, referindo-se as palavras de Jesus no 
Evangelho: “Eu te louvo, Pai, Senhor do 
céu e da terra, porque escondeste estas 
coisas aos sábios e entendidos e revelas-
tes aos pequeninos ” (Mt 11,25)

A linha de base horizontal: “Por 
uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” , vai 
da esquerda para a direita no sentido de uma marcha, sub-
linhando e reforçando-a, terminando com o título “Sínodo 
2021-2023”: o ponto culminante que resume tudo.

Fonte: CNBB

CNBB inicia encontro com parlamentares católicos
na busca do diálogo e da política melhor

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
iniciou, na manhã do dia 16 de setembro, o I Encontro de 
Parlamentares Católicos a serviço do Povo Brasileiro. Na 
abertura, discursaram o presidente da CNBB; o núncio apos-
tólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro; e o presidente 
do Senado, senador Rodrigo Pacheco.

Para dom Walmor Oliveira de Azevedo, o I Encontro 
de Parlamentares Católicos a serviço do Povo Brasileiro “é 
uma aposta na eficácia do diálogo como instrumento de con-
strução de entendimentos e respostas novas na reconstrução 
da sociedade brasileira nos trilhos da justiça e da paz à luz 
dos valores e princípios do Evangelho de Jesus Cristo”. Ele 
falou do empenho e do investimento da Igreja Católica no 
Brasil em promover o diálogo e a tarefa de “fecundar e ilu-
minar a tarefa política com os valores do Evangelho”. 

A articulação de parlamentares católicos, no entanto, mes-
mo com sua importância, não deve ser compreendida, segundo 
dom Walmor, “como entrincheiramento em defesa de interesses 
cartoriais e grupais”. Valerá nessa relação “sempre a primazia 
do bem comum, o sentido inegociável da solidariedade e da 
igualdade, a defesa da promoção dos princípios democráticos”.

O núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Di-
quattro, também destacou a fraternidade como virtude a ser 
aprimorada no Brasil. Após transmitir a saudação cordial e a 
bênção do Papa Francisco, recordou a riqueza da variedade 
étnica, espiritual e cultural única do país: “Essa variedade 
admirável corrobora para o seu compromisso com a paz e a 
superação dos conflitos”, sublinhou. Para ele,  “precisamos 
cada vez mais de fraternidade e amor para promover a inte-
gração entre os homens no momento crítico que vivemos”.

Para Rodrigo Pacheco, é imprescindível qualificar e 
valorizar a discussão política “buscando o diálogo paciente 
e persistente, em oposição às interações superficiais, impro-
dutivas, raivosas e intolerantes, tão características de boa 
parte das redes sociais”. Vislumbrando o processo eleitoral 
do próximo ano como oportunidade para a “necessária dep-
uração política na substância e na forma” que o Papa de-
screve, Pacheco  espera “o reencontro do Brasil com algu-
ma normalidade política”. Até que esse momento chegue, 
é “manter, nas palavras do Sumo Pontífice, a confiança nas 
reservas do bem, sem perder a esperança”.
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Os Dez Mandamentos – 10ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia 

N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe, 
Secretário e prof essor da Itepa Faculdades 

“Guardai os mandamentos: quem os 
cumprir encontrará neles a vida” (Lv 18,5)!

9º Mandamento:
Não desejar a mulher do próximo!

(Ex 20,17b; Dt 5,21a) 
“Guardai os mandamentos: quem os cumprir encontrará ne-

les a vida” (Lv 18,5)!
1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 21,17b e Dt 5,21a. Que palavras os textos do Êxodo 

e do Deuteronômio utilizam para formular esse mandamento? O 
que chama mais atenção? 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Que sentido ela tem? 
Para aprofundar
No versículo final das duas versões do Decálogo encontra-

mos dois mandamentos. O relato do Êxodo os apresenta com o 
mesmo verbo, hamad, que, segundo Schökel, significa “cobiçar, 
desejar, querer, ansiar, anelar, ser ávido de, comer com os olhos” 
(p.228). 

No relato de Ex 34,24b também aparece o verbo hamad: 
“Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer 
na presença de Javé teu Deus, três vezes por ano”. Ou seja, en-
quanto agricultores proprietários de terras subiam em peregrinação 
para Jerusalém, nas festas prescritas pela Lei (Dt 16,16), outros se 
aproveitavam da ausência deles, apoderando-se de suas proprie-
dades. Esse mesmo sentido do verbo hamad aparece também em 
Mq 2,2: “Se cobiçam campos, eles os roubam, se casas, eles as 
tomam; eles oprimem o varão e sua casa, o homem e sua herança”. 

Por isso, Wolfgang Gruen traduz o verbo l’o hamad, em vez 
de “não cobiçarás” por “não tentarás ficar com”. Segundo ele, isso 
se deve “porque o verbo hebraico diz mais que o nosso ‘desejar 
ardentemente’ ou ‘cobiçar’; indica a atitude de quem alimenta um 
desejo, procurando um jeito de o realizar” (p.9). Portanto, o verbo 
hamad “não se refere apenas ao desejo ou aos pensamentos, mas 
abarca também todas as artimanhas para colocá-los em prática” 
(Crüsemann, p.64). 

Apresentando duas vezes o mesmo verbo, o relato do Êx-
odo pode dar a impressão de ser um só mandamento. Ao passo 
que a versão do Deuteronômio dá um destaque à mulher (’eshet), 
apresentando-a em primeiro lugar. No texto do Êxodo ela aparece 
em segundo lugar, após a cobiça da casa. O Deuteronômio utiliza 
o verbo hamad em relação à mulher e o verbo ’awah para as out-
ras coisas. Esse verbo, ’awah, segundo Schökel, significa “desejar, 
querer; avidez, ânsia, gana de; apetecer, cobiçar, ambicionar, amar; 
ansiar, anelar, suspirar por, aspirar a” (p.32). Os sentidos dos dois 
verbos estão muito próximos, sendo praticamente os mesmos. Por 
sua vez, a distinção do Deuteronômio faz ver que, enquanto “para 

o Êxodo, a mulher é uma entre as demais propriedades do homem, 
no Deuteronômio, ela é separada e destacada dessas propriedades” 
(Andiñach, p.277). Desta forma, dá para entender que ela não é 
“uma coisa” como as demais coisas. O relato da criação diria que 
ela é “osso de meus ossos e carne de minha carne” (Gn 2,23a), ou 
seja, portadora da mesma natureza, dignidade e valor que o homem. 

Portanto, o verbo hamad aponta não apenas para o desejo de 
posse, mas também para a prática da posse do desejado. Essa pos-
se apresenta-se como o rompimento de uma das mais importantes 
instituições da história da humanidade e da vida de cada pessoa 
humana, a família. Apossar-se da mulher do próximo rompe com a 
família do próximo, pois ela é parte da família que constituiu com 
o próximo/marido. Nesse sentido, o nono mandamento fortalece o 
sexto mandamento, que proíbe o adultério.

Tendo presente sua proximidade com o sexto mandamento 
e, diante do que foi exposto, o nono mandamento estabelece um 
limite nas relações em vista da defesa da família, por esta ser um 
bem de fundamental importância para todas as pessoas. “A família, 
sociedade natural, encontra, por sua vez, no matrimônio, institu-
ição natural, seu fundamento e sua força para uma vida de íntima 
união e complementaridade entre um homem e uma mulher, união 
livre, pública e de caráter indissolúvel. Ela é expressão de vida não 
só enquanto núcleo jurídico, social e econômico, mas também en-
quanto ‘comunidade de amor e de solidariedade que é apta de modo 
único a ensinar e transmitir valores culturais, éticos, sociais, espir-
ituais e religiosos essenciais para o desenvolvimento e bem-estar 
dos próprios membros e da sociedade’” (Agostini, p.105). O nono 
mandamento tem em vista essa causa.  

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

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

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

melhor, nos ensina? O que esse mandamento nos desafia a dizer e 
fazer em relação à família?
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Ajudar a cicatrizar feridas – uma missão dos artesões da paz!
Pe. Ivanir Antonio Rampon

Quem de nós já não sofreu algum tipo de vi-
olência? A violência, geralmente, deixa uma feri-
da difícil de cicatrizar. E quem não sentiu vontade 
de se vingar? Quem já não fez alguma violên-
cia física, verbal, psicológica, moral, social ou 
econômica? Além dos conflitos pessoais, há feri-
das de guerras entre povos, etnias, religiões que 
precisam de cura e novo encontro. No mundo há 
violência, vingança e feridas por demais! O que 
precisamos é de artesões de paz que, com criativi-
dade e ousadia, façam processos de cura e novos encontros. É 
sobre isto que trata o capítulo VII da Encíclica Fratelli Tutti. 
Como cicatrizar as feridas? Como fazer novos encontros?

1- Recomeçar a partir da verdade: Fazer um “novo 
encontro” não significa voltar na condição anterior à violên-
cia, fingindo que nada aconteceu – até porque todos muda-
mos. No entanto, importante é manter a “memória peniten-
cial”, capaz de assumir o passado para libertar o futuro. Só a 
verdade histórica dos fatos permitirá uma nova síntese para 
o bem de todos. Sem ela, não será honrada a memória das 
vítimas. De fato, a verdade é companheira inseparável da 
justiça e da misericórdia. As três juntas são essências para 
construir a paz. A verdade não deve levar à vingança, mas à 
reconciliação e ao perdão.

2- Arquitetura e artesanato da paz: Para estabelecer 
a paz entre pessoas e povos existe uma arquitetura da paz, ou 
seja, instituições que promovem processos de paz e acordos 
institucionais e econômicos. Mas esta arquitetura não sub-
stitui o artesanato, a saber, cada pessoa e cada povo que opta 
pela paz dando primazia à razão sobre a vingança. As comu-
nidades também são importantes para ajudar artesanalmente 
nos processos de paz. Nunca estará terminada a construção 
da paz. É uma tarefa que não dá tréguas. Entendemos que 
manifestações públicas violentas não ajudam a encontrar 
vias de saída e geralmente escondem manipulação política e 
apropriações a favor de interesses particulares. Por isso, per-
sistimos na busca de uma cultura do encontro que coloca no 
centro de toda a ação social, política e econômica a pessoa 
humana e o respeito ao bem comum. 

3- Sobretudo com os últimos: A promoção da amiza-
de social exige um renovado encontro com os setores mais 
pobres e vulneráveis pois a paz não é somente ausência de 
guerra, mas empenho – especialmente daqueles que ocupa-
mos cargos de maior responsabilidade – em reconhecer, ga-
rantir e reconstruir a dignidade dos pobres a fim de que pos-
sam ser protagonistas do destino da nação. Muitas vezes, os 
últimos da sociedade foram ofendidos com generalizações 
injustas, desprezos e falta de inclusão social. A proximi-
dade nos faz amigos e nos permite apreciar profundamente 
os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e o 
seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres deve 

conduzir-nos à amizade com os pobres. Quem 
quiser trabalhar pela paz não pode esquecer que 
a desigualdade social e a falta de desenvolvimen-
to integral impedem que se gere a paz. Por isso, 
importa começar a partir dos últimos.

4- Valor do perdão: Há quem prefere não 
falar de reconciliação pois entende que o con-
flito, a violência e as rupturas fazem parte do 
funcionamento normal da sociedade. Outros de-
fendem que dar lugar ao perdão equivale a ceder 

espaço próprio para que outros dominem. Por isso, precisa-
mos explicitar o que entendemos por reconciliação e perdão 
– temas de grande relevo para o cristianismo e, com várias 
modalidades, em outras religiões. Jesus nunca fomentou a 
violência e a intolerância. Ao contrário, exigiu que seus dis-
cípulos não oprimissem – “entre vocês não deve ser assim” 
– (Mt 20,25s), que perdoassem “até setenta vezes sete” (Mt 
18,22) e que suportassem o conflito inevitável por causa da 
opção pelo Reino de Deus (Mt 10,34ss) pois a paz não é in-
ércia que esconde injustiças. Diante dos inevitáveis conflitos 
sociais, os cristãos devem tomar posição decidida e coerente 
com o Evangelho do Reino de Deus.

5- Lutas legítimas e o perdão: Não se propõem um 
perdão renunciando os próprios direitos diante de um poder-
oso corrupto, um criminoso ou alguém que degrada a nossa 
humanidade. Somos chamados a amar a todos – sem exceção 
– mas o amor ao opressor não significa consentir que ele 
continue como tal. Amá-lo é tentar que ele deixe de oprimir. 
É também lutar para que ele não mais lese outras pessoas. 
O perdão não é omissão, é luta contra a injustiça e a favor 
da justiça, porém sem alimentar o ódio pois este faz mal “à 
alma das pessoas e à alma do povo”. Ninguém alcança paz 
interior disseminando ódio e desencadeando vinganças.

6- Memória: Nunca se deve propor o esquecimento 
da malvadez humana, atiçada por falsas ideologias, que es-
quece a dignidade de cada pessoa. Não se pode esquecer da 
Shoah, de Hiroxima e Nagasáqui, do comércio de escravos 
e dos massacres étnicos. É fácil cair na tentação de dizer 
que “isto é passado” e que está “na hora de virar a página”. 
Porém, sem memória não se avança. Precisamos testemu-
nhar às sucessivas gerações o horror do que aconteceu e a 
grandeza dos gestos de solidariedade, de perdão e fraterni-
dade. O perdão não implica esquecimento. O perdão livre e 
sincero reflete a imensidão do perdão divino: se é gratuito 
pode até perdoar quem resiste ao arrependimento e é incapaz 
de pedir perdão. Quem perdoa não esquece, mas renuncia a 
deixar-se dominar pela força destruidora que o lesou.

7- Por que ainda há guerras? O Papa entende que 
a guerra é uma ameaça constante – e estamos em plena 
“guerra mundial em pedaços”. Porém, devemos proclamar: 
“Nunca mais a guerra!”. Atualmente, é difícil sustentar a te-
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oria “da guerra justa”. Toda a guerra deixa o mundo pior do 
que o encontrou. Não fiquemos em discussões teóricas, mas 
tomemos contato com as feridas, toquemos a carne de quem 
paga os danos, interroguemos as vítimas... Do “coração da 
guerra” não nos turvará o fato de nos tratarem por ingênuos 
porque escolhemos a paz. Queremos que o dinheiro usado 
em armas e outras despesas militares seja investido num 
Fundo mundial para acabar com a fome nos países mais po-
bres. E assim, acolher o anúncio do profeta: “transformarão 
as suas espadas em arados” (Is 2,4).

8- A pena de morte: O Papa Francisco finaliza o 
capítulo VII dizendo que a pena de morte é inadmissível e 
que a Igreja se compromete em propor a abolição de tal pena 
em todo o mundo. Hoje, setores de meios da comunicação 
e da política incitam a violência e a vingança contra os que 
cometeram delitos. Há cristãos que se sentem tentados a 
ceder às vinganças. No entanto, Jesus pediu para “colocar 

a espada na bainha”. Esta reação, que brotou do coração de 
Jesus, quando Ele estava sendo violentado, chega até hoje 
como um apelo incessante.

 Possui graduação em Filosofia pela Universidade 
de Passo Fundo (1996), graduação em Teologia pela Itepa 
Faculdades (2000), mestrado em Teologia pela Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e Teologia (2004), doutorado em Teo-
logia Espiritual pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma (2011), com tese sobre O CAMINHO ESPIRITUAL 
DE DOM HELDER CAMARA (publicada pelas Paulinas, 
2013). Atualmente é professor de Fundamentos de Espiri-
tualidade, Teologia da Espiritualidade, Teologia da Graça, 
Produção Textual, História da Espiritualidade, Vultos da Es-
piritualidade - Dom Helder Camara, na Itepa Faculdades. É 
coordenador da Pós-Graduação em Espiritualidade na Itepa 
Faculdades. Assessora cursos na área de Teologia e Espiri-
tualidade.

Campanha para a Evangelização 2021
 “Ide, sem medo, para servir”

Do texto-base - CNBB
I – “Evangelizar é tornar o Reino de Deus 

presente no mundo” (EG, n. 176) 
1. Na Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, o Papa Francisco afirma que “no 
coração do Evangelho aparecem a vida comu-
nitária e o compromisso com os outros” (EG, n. 
177). Um modo de estabelecer este compromisso 
é ir ao seu e ncontro de cada pessoa, escutar sua 
voz, partilhar a vida, inserir- se em sua realidade. 
A certeza que nos move neste compromisso é a 
clareza de nossa identidade como Igreja em sua 
relação com o mundo. Como nos recorda o Concílio Vaticano II: 
“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens 
de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são 
também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente 
humana que não encontre eco no seu coração” (GS, n. 1). 

2. O contexto atual, profundamente impactado pela pan-
demia da Covid-19, tem revelado profundas mudanças no 
cenário social, com situações que vêm se agravando ao longo 
dos anos. Vivemos uma crise de fé, de valores e princípios, em 
uma sociedade marcada pela cultura urbana e na qual crescem 
a indiferença, as polarizações, a pobreza e o desemprego. Mui-
tos irmãos e irmãs encontram-se em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar. Como se não bastassem tantos 
desafios, somos impelidos a ir ao encontro de todas as periferias 
geográficas e existenciais. Realidade onde muitas dores emocio-
nais também emergem: depressão, pânico e a ausência do sentido 
da vida. Situações que estão à espera da “doce e reconfortante 
alegria do Evangelho”(EG, n. 10). 

3. Neste cenário, hoje mais do que nunca, somos chamados 
a Evangelizar. Já nos lembrava o Papa São Paulo VI que evange-

lizar é levar a Boa-Nova a todas as parcelas da 
humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo 
seu influxo, transformá-las a partir de dentro tor-
nando nova a própria humanidade. ... 

4. O Papa Francisco afirma que “evan-
gelizar é tornar o Reino de Deus presente no 
mundo” (EG, n. 176). Por esta razão, “nunca é 
um ato isolado, individual, privado, mas sempre 
eclesial”. A Igreja no Brasil nos convida a viv-
er a comunhão como serviço de amor a Deus e 
aos irmãos e irmãs. Um belo testemunho deste 
caminho são as Diretrizes Gerais da Ação Evan-

gelizadora da Igreja no Brasil (DGAE). Elas nos apresentam 
uma clara prioridade na ação evangelizadora: criar, promover e 
fortalecer as Comunidades Eclesiais Missionárias. Formadas por 
disípulos missionários que, à luz da evangélica opção preferen-
cial pelos pobres, cuidam do anúncio da Palavra, da espiritual-
idade, dos pobres e da casa comum. Comunidades chamadas a 
viver a mística do lar. Comunidades que se apresentam ao mundo 
como casa sustentada pelos pilares da Palavra, da Caridade, do 
Pão e da Missão. 

II – Uma Campanha para a Evangelização
5. Vinculadas ao pilar da Caridade estão as diversas cam-

panhas promovidas pela Igreja no Brasil, das quais se destacam 
a Campanha da Fraternidade e Campanha para a Evangelização. 
Desde 1998, a CNBB promove a Campanha para a Evangeli-
zação. Um dos seus grandes objetivos é despertar os fiéis para 
o compromisso evangelizador e para a corresponsabilidade pelo 
sustento das atividades pastorais e evangelizadoras da Igreja no 
Brasil. Uma colaboração que repercute em cada comunidade por 
meio de um gesto concreto: a coleta para a Evangelização, real-
izada todos os anos no 3º Domingo do Advento que, em 2021, 
será no fim de semana dos dias 11 e 12 de dezembro.
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6. Despertando o compromisso evange-
lizador em cada fiel e promovendo uma coleta 
em âmbito nacional, a Campanha para a Evan-
gelização destina os seus recursos para a din-
amização e manutenção dos 19 regionais da 
CNBB visando à execução das atividades evan-
gelizadoras, programadas a partir das DGAE. 
Em muitos regionais existem atividades mis-
sionárias além-fronteiras, com apoio a diversas 
pastorais, serviços, organismos e movimentos. 
Um permanente ser- viço evangelizador no qual cada membro do 
Povo de Deus participa de forma direta. A Evangelização precisa 
contar com a generosidade de muitos que ajudem com os bens 
que possuem e ofereçam a força do apoio fraterno que anima e 
renova a vida comunitária. Trata-se de mobilizar a Solidariedade 
na Evangelização. No entanto, a Campanha para a Evangelização 
não se resume só à coleta de recursos: a oração, o envolvimento e 
o acompanhamento das iniciativas evangelizadoras da Igreja são 
de suma importância. É viver a alegria de ser Igreja missionária 
em saída, a serviço do Evangelho da vida! 

7. Participar significa, primeiramente, dispor-se a ser 
evangelizado e evangelizar. Sem um encontro pessoal com Je-
sus Cristo, este caminho não se constrói. Quem está em verda-
deiro processo de evangelização também se torna evangelizador. 
A experiência do encontro vital com o Senhor modifica a vida 
da pessoa e a impulsiona a anunciar a outros este feliz encon-
tro: conhecer Jesus Cristo é a nossa alegria. Anunciá-lo é a nos-
sa missão. Ser fraterno e solidário na evangelização é perceber 
as necessidades da própria comunidade e fazer algo de concreto 
por ela: ofertar os dons e talentos, cuidar da animação litúrgica, 
servir por meio da catequese, dedicar-se ao cuidado dos pobres, 
como também oferecer sua colaboração financeira, seja por meio 
do dízimo, seja por meio da participação de iniciativas em âmbito 
nacional como a Ação solidária emergencial “É tempo de cuidar”. 

8. Do total arrecadado, 45% permanecem na própria Dio-
cese, 20% são destina- dos aos Regionais da CNBB e 35% são 
destinados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os re-
cursos da Coleta para a Evangelização garantem que a Igreja no 
Brasil dê continuidade ao anúncio e testemunho do Evangelho 
desde as áreas missionárias até às periferias das grandes cidades, 
passando pelas ações pastorais e pela articulação das comuni-
dades eclesiais missionárias, além de contribuir para a ma-
nutenção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. ... 

III – Um coração capaz de amar, cuidar e servir 
10. A Campanha para a Evangelização tem início com 

a Solenidade de Cristo Rei, no dia 21 de novembro de 2021, e 
se estende ao longo do tempo do Advento. Momento em que 
começamos a trilhar o caminho de um novo ano litúrgico na vida 
da Igreja. No dia 28 de novembro de 2021, damos início a este 
caminho espiritual de vivência e celebração do mistério da feliz 
espera, de vigilância e de preparação para a vinda do Senhor. ...

12. Em 2021, o tema da Campanha da Evangelização é: 
“Ide, sem medo, para ser- vir”. Uma expressão do Papa Fran-
cisco em sua homilia de encerramento na Jornada Mundial da 

Juventude, em 2013, no Brasil. Neste envio 
missionário, o Papa nos convida a ir além do 
medo, enraizados na fé, sem nos deixar esquec-
er que, quem evangeliza é também evangeliza-
do. Quem transmite a fé recebe mais alegria. 
Quem assume a alegria de evangelizar como 
estilo de vida se compro- mete com a con-
strução de uma nova realidade e, por meio do 
testemunho, dá visibilidade ao Reino de Deus. 
“Levar o Evangelho é levar a força de Deus, 

para extirpar e destruir o mal e a violência; para devastar e der-
rubar as barreiras do egoísmo, da intolerância e do ódio; para 
construir um mundo novo” (Papa Francisco, Rio de Janeiro, 28 
de julho de 2013). 

13. Ide, sem medo, para servir: Participando da Campanha 
da Evangelização somos enviados a serviço da Palavra, da comu-
nidade e da caridade. ...

14. Ide, a serviço da Palavra: Em 2021, foi publicado o 
Estudo 114 da CNBB: “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14) – 
Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades eclesiais 
missionárias. Este Estudo, em linha de continuidade ao caminho 
das DGAE, é uma rica contribuição para que possamos avançar 
mais na relação com a Palavra de Deus, alimentando cada pes-
soa, cada comunidade e todos homens e mulheres de boa von-
tade. Servir à Palavra é transmitir a for- ça do amor que recebe-
mos. É zelar pela liturgia, formar ministros a serviço da Palavra 
e favorecer espaços para promover a leitura orante da Palavra de 
Deus, entre outros. Sem o anúncio da Palavra, a evangelização 
não se torna realidade. 

15. Ide a serviço da Comunidade: “Não deixemos que 
nos roubem a comunidade!” (EG, n. 92). É preciso dizer sim a 
uma mística que promova a fraternidade e reconheça o valor de 
cada pessoa. O anúncio do Evangelho gera a comunidade que se 
forma em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades 
habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos por 
afinidades. São pessoas que que se reúnem, movidas pela fé em 
Jesus Cristo, para a escuta da Palavra, para viver a fé cristã numa 
sociedade de contrastes. A comunidade vence o anonimato e a 
solidão, promove a mútua-ajuda, se abre para a sociedade e o 
cuidado da Casa Comum.

16. Ide a serviço da Caridade: Evangelizar é cuidar com 
amor de todos, em especial dos mais pobres. “Sem caridade 
a oração não pode ser considerada cristã” (DGAE, n. 102). A 
caridade é o AMOR, dom desinteressado de si mesmo, uma dis-
posição interior que nasce do encontro com o Senhor, e não os re-
sultados que se deseja alcançar. A Caridade como serviço à vida 
plena é a doação da própria vida por amor e para o bem comum, 
a fim de que todos tenham vida, e vida em plenitude. A caridade é 
a fonte da qual brota o amor, a liberdade e a justiça. A experiência 
deste dom é a própria moldura do coração humano. Sem a cari-
dade não se alcança a fraternidade. 

17. Que possamos assumir com empenho mais esta Cam-
panha para a Evangelização que deseja suscitar um renovado 
amor missionário nos fiéis. Participe!
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147ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (143)
Tânia Madalosso

Bolo de mel
Ingredientes
- Mel – 1 copo.
- Farinha de trigo integral fi na – 500 gramas.

- Ovos – 4 unidades.
- Açúcar mascavo – 1 copo.
- Canela da índia em pó – 1 colher de café.
- Fermento químico em pó – 1 colher de sopa.
- Nozes – 70 gramas(se desejado).
- Chá preto – meia xícara.
- Uva passa – 50 gramas.
- Óleo de girassol – meio copo.
- Manteiga para untar.
Preparo
Numa batedeira, bater os ovos e o açúcar em alta ve-

locidade por 5 minutos. Diminuir a velocidade e adicionar 
Mel, o óleo, a canela, o fermento, o chá, as nozes e por ul-
timo a farinha. Desligar a batedeira e misturar a uva passa 
com ajuda de uma colher. Untar uma fôrma com a manteiga 
e farinha. Despejar a massa e levar ao forno pré-aquecido. 
Assar aproximadamente 180ºC por 35 minutos.

Bala de banana
 Ingredientes
- 12 bananas nanicas maduras
- 24 colheres (sopa) de açúcar (720 g mais ou menos)
- 1 colher (sopa) manteiga
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- 1/2 xícara (chá) de cacau em pó
Preparo
- Bater as bananas no liquidifi cador até virar uma pasta 

homogênea.

Dinâmica vivência do amor
Essa dinâmica é feita a partir da audição e refl exão 

de uma música da banda Legião Urbana, chamada “Monte 
Castelo”; ela foi interpretada por Padre Reginaldo Manzotti. 
Essa música traz uma visão cristã junto com uma visão forte 
e lírica do amor.

Assim, após a apresentação da música, deverão dis-
cutir sobre as formas de amor representadas nas tradições religiosas, além da relação e benefícios que práticas de amor, 
solidariedade e ajuda podem trazer e propor na vida das pessoas, para o ambiente e para a sociedade.

Fazer a leitura do texto Dt 30,10-14

- Em uma panela misturar o açúcar e os demais ingre-
dientes

- Levar ao fogo e mexa sempre até dar ponto tipo de 
brigadeiro (até soltar da panela).

- Em uma forma untada com margarina, despejar a 
bala, nivele e esperar esfriar.

- Depois de frio retirar o conteúdo da forma com a 
ajuda de um pouco de açúcar, caso grude.

- Cortar as balas com uma tesoura ou com a faca mes-
mo, depois passar no açúcar refi nado e está pronto

- Tem durabilidade de 15 dias guardada. Rende um 
pouco menos que um pote de sorvete de 2 litros.

Bolo rural
Ingredientes
- 4 ovos caipira (pode substitui-lo pelo ovo branco, o 

caipira dá uma coloração mais amarela),4 copos(americano) 
de leite,1 copo (americano) de fubá,1 copo (americano) de 
farinha de trigo, 2 copos (americano) de açúcar, 2 colheres 
(sopa) de manteiga ou margarina.2 colheres (sopa) de bauni-
lha,1 pitada de sal,1 colher (sopa) de pó royal.

Modo de preparo
Juntar os ingredientes ,e reserve o pó royal. Bater os 

ingredientes no liquidifi cador, e por ultimo o pó royal. Untar 
(enfarinhada) uma forma redonda (25cm +-) ou de pão de 
forma (30 CM) (a forma tem que ser alta, para dar mais con-
sistência ao creme, pois o fubá vai fi car em baixo. O ponto é 
quando o bolo estiver com coloração de caramelo por cima, 
parecendo um cascão. Não adianta espetar o palito, porque 
dentro do bolo se forma um creme. Não se assustar quando 
despejar a massa na forma fi ca bastante líquida parecendo 
um mingal, mas dá certo e fi ca muito saboroso, Espera-se 
que gostem e gratidão pela oportunidade de participar desse 
quadro. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.
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Aniversários Novembro

Ervas e Plantas Medicinais – 143
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

- 4, Pe. Maicon Malacarne, N. 1986
      Pe. Antonio Valentini Neto, N. 1945
      Pe. Paulo Rogério Caovila, 1969
 - 5, Pe. Moacir L. Noskoski, N. 1972
- 7, Pe. Alvise Follador, N. 1961
- 23, Lilcoln Tunni Poltronieri, N. 2000
– seminarista, fi losofi a
- 25, Pe. Altair Steff en, N. 1959
- 26, Pe. Antonio Miro Serraglio, N. 1955
        Diác. Ludovino Polli, N. 1932
- 27, Pe. André R. Lopes, N. 1983
- 29, Vanessa Maria Klein, N. 1983
(servidora na secretaria da Cúria)

Aboboreira
Cucurbita pepo, L.
Pertence à família das 

Cucurbitáceas
Também conhecido como: 

Jerimum, abóbora-amarela.
É uma planta rasteira que 

quando adulta pode medir vários 
metros de comprimento. Existem 
vários tipos que se adaptam às re-
giões brasileiras. Por ser de con-
sumo humano, a mesma favorece 

nossa população na alimentação, sendo um dos ingredientes 
adaptados e básicos na alimentação popular. Pode ser usado 
da mesma as fl ores, suas folhas, o fruto todo e as sementes.

Propriedades medicinais
Ao consumir o fruto da aboboreira, a pessoa encon-

trará betacaroteno (que ajuda a prevenir o câncer a degene-
ração muscular e a acne), fi bras (ajudam a saciar a fome, 
combatem altos níveis de colesterol e a prisão de ventre), 
luteína (ajuda a prevenir a degeneração muscular, a catara-
ta e o câncer de cólon), magnésio (benéfi co para o sistema 
cardiovascular, a pressão arterial, cálculos renais e a tensão 
pré-menstrual), potássio (diminui os riscos de pressão alta, 
cálculos renais e derrame cerebral), tiamina (que melhora 
a memória e o humor), vitamina B6 (permite a assimilação 
das proteínas e das gorduras e vitamina C (que é um antio-
xidante que tem capacidade de proteger o organismo dos da-
nos provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo 
geral e contem também Cucurbitina, Flavonóides, Saponi-
nas, Tanino, Trigonelina).

Com o consumo de suas fl ores, obtém-se um ótimo 
alimento para auxiliar e fortalecer o estômago, fortalecendo-o, 
combatendo a azia, a má digestão e a gastrite. Muitos usam 
consumi-las também em forma de saladas, que após prepara-
das apresentam vitaminas indispensáveis ao organismo huma-
no. Outros usam fazer de suas fl ores em formas diversas, um 
cardápio fi no, auxiliar e complementar com outros alimentos.

Para quem fi zer suco da fl or da mesma, obterá um 
excelente bálsamo natural que, ao ser aplicado nos ouvidos, 
alivia a dor.

De sua polpa, após cozida, obtém-se um alimento ne-
cessário para a alimentação. 

O suco da mesma atua quando aplicado externamente 
em feridas ou em outras partes do organismo como um bom 
emoliente, amolecendo feridas, furúnculos e favorecendo a 
cicatrização ou o amadurecimento dos mesmos.

Algumas pesquisas afi rmam, também, que usar o 
suco da aboboreira auxilia na cura de sardas na pele, tam-
bém para cicatrizar a mesma quando irritada por venenos, 
produtos químicos ou queimada pelo sol.

Com suas sementes depois de colhidas e torradas ao 
fogo pode-se fazer uma ótima farinha para regular o funcio-
namento dos intestinos, recuperando a fl ora dos mesmos. 

Equilibrando o funcionamento e a condução do bolo 
fecal. Também é comprovado que a farinha das sementes au-
xilia a eliminar vermes, giárdias e oxiúros, parasitas, estes, 
que difi cultam o crescimento da criança e, ao mesmo tempo, 
provocam a disfunção orgânica e o surgimento da anemia, 
ou seja, a icterícia.

Obs.: Não foram encontradas contra indicações. Po-
rém nenhuma planta deve ser consumida sem conhecimento 
e pesquisa cientifi ca.

Conselhos de um médico com 101 Anos
Ao completar 97 anos, em 2009, o Dr. Shigeaki Hinohara foi 

entrevistado e deu seus conselhos para uma vida longa e saudável. 
* Nosso bem-estar, e não de comer bem ou dormir muito.
* Todas as pessoas idosas têm uma coisa em comum: não estão acima do peso. 
* Sempre planeje.
* Não existe necessidade de se aposentar e se necessário, bem depois dos 

65 anos.
* Compartilhe o que você sabe.
* Para manter-se saudável, prefi ra sempre as escadas e carregue você mesmo 

as suas coisas para manter os músculos em forma.
* Minha inspiração é um poema que nos encoraja a fazer grande arte, não 

garranchos.
* A dor é algo misterioso, e divertir-se é a melhor maneira de esquecê-la.
* Não tenha como objetivo acumular coisas materiais, não levará junto na morte.
* Encontre um modelo e proponha-se a ultrapassá-lo. 
* É ótimo ter uma vida longa. Trabalhamos para nossa família, para alcançar 

nossos objetivos, mas devemos nos esforçar para contribuir para com a socie-
dade. Há tempo, dedico 18 horas semanais para trabalhos voluntários, e adoro 
cada minuto desse tempo.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

Rua Polônia, 125 – Centro 
99700-000 – Erechim/RS

(54) 3321-1432


