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

- 1º até 07 – Semana Nacional da 
Vida – Início da novena da 70ª Romaria 
ao Santuário de Fátima –Erechim - 
Conclusão do ano jubilar de ouro da 
Diocese – “50 anos a serviço da fé e da 
vida” – “Caminha conosco, Senhor!”. 
Tema: Com Jesus, Maria e José, caminhar 
na esperança. Lema: “Caminha conosco, 
Senhor!” (Lc 24). Programação diária: 
missa, às 06h30 (menos domingo, 08h), 14h (com terço), 18h (com 
terço) e na chegada da procissão que inicia às 20h. Todos os dias, 
das 14h até o fi nal da missa da noite, confi ssões

- 03 – 27º DTC-B – Festa do padroeiro na sede paroquial 
São Francisco de Assis, Mariano Moro; 10h, início do ministério 
episcopal de Dom Cleocir Bonetti na Diocese de Caçador, SC.

- 08 – Dia do Nascituro
- 09 – Bênção das crianças no Santuário N. Sra. de Fátima, 

Erechim, dentro da  novena da Romaria.
- 10 – 28º DTC-B – 70º Romaria Diocesana de Fátima, 

encerramento do ano jubilar de ouro da Diocese Programação: 
missas no Santuário: 06h30, 08h, após a chegada da procissão que 
inicia às 09h, 12h30, 16h30, 18h30; às 14h terço e bênção da saúde 
com o Santíssimo.  

- 11, 19h, Reunião da Coordenação ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Seminário.

- 12 – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil
- 13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 

jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, oração do 
Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30.

- 16, Às 18h, crismas na Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, 
Erechim.

- 17 – 29º DTC-B –09h, crismas na 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, 
Erechim com festa da padroeira; 

- 17 a 25, às 20h30, via facebook, novena 
missionária, no Santuário de Fátima. 

- 18, 14h, Reunião do Conselho de 
Presbíteros, no Centro Diocesano; 

- 19, 09h, Reunião da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo; 13h30, no Centro 
Diocesano, reunião da Cáritas para as Paróquias de Entre Rios do Sul, 
Campinas do Sul, Jacutinga, Paulo Bento (que inclui Quatro Irmãos).

- 23, 18h, Dom Adimir, crismas na igreja N. Sra. da Salette, 
Bairro  Três Vendas, Erechim.

- 24 – 30º DTC-B – Dia Mundial das Missões e da Pontifícia 
Obra da Infância Missionária - coleta missionária; 09h e 18h, Dom 
Adimir, crismas na igreja N. Sra. da Salette, Bairro  Três Vendas, 
Erechim.

- 25, 19h, Reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano. 

- 26, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para 
as Paróquias de Getúlio Vargas, Estação, Severiano de Almeida, 
Viadutos, Gaurama; 

- 29, Das 08h30 às 16h, Reunião da Pastoral da Criança, no 
Centro Diocesano.

30, das 08h às 16h, encontro de formação para os que concluíram 
Escola Diaconal, no Centro Dioceano; às 19h, Dom Adimir, missa 
e crismas na igreja São João Batista, Marcelino Ramos.

- 31 – 31º DTC-B – Dia Nacional da Juventude - “Que sejam 
um!” (Jo 17,21); às 09h, Dom Adimir, missa e crismas na igreja 
Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.

Oração do Mês das Missões 2021 
Oração do Mês Missionário 2021 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. 

Nós te suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece 
a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia.

Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo 
que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, mis-
sionário do Pai.

Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a ser-
mos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
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Mensagem do Papa Francisco para o 95º Dia Mundial das Missões de 2021
Dia 24 de outubro
 “Não podemos deixar de 

afirmar o que vimos e ouvimos” 
(At 4, 20)

Queridos irmãos e irmãs!
Quando experimentamos a 

força do amor de Deus, quando 
reconhecemos a sua presença de 
Pai na nossa vida pessoal e co-
munitária, não podemos deixar 
de anunciar e partilhar o que vi-
mos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, 
a sua humanidade que nos é revelada no mistério da Encar-
nação, no seu Evangelho e na sua Páscoa mostram-nos até 
que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nos-
sas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias (cf. 
Conc. Ecum. Vat II, Const. past. Gaudium et spes, 22). Tudo, 
em Cristo, nos lembra que o mundo em que vivemos e a sua 
necessidade de redenção não Lhe são estranhos e também 
nos chama a sentirmo-nos parte ativa desta missão: «Ide às 
saídas dos caminhos e convidai todos quantos encontrardes» 
(cf. Mt 22, 9). Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se 
estranho ou afastado deste amor de compaixão.

A experiência dos Apóstolos
A história da evangelização tem início com uma busca 

apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer com 
cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade 
(cf. Jo 15, 12-17). Os Apóstolos são os primeiros que nos 
referem isso, lembrando inclusive a hora do dia em que O 
encontraram: «Eram as quatro da tarde» (Jo 1, 39). A am-
izade com o Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer com 
os pecadores, alimentar os famintos, aproximar-Se dos ex-
cluídos, tocar os impuros, identificar-Se com os necessita-
dos, fazer apelo às bem-aventuranças, ensinar de maneira 
nova e cheia de autoridade, deixa 
uma marca indelével, capaz de 
suscitar admiração e uma alegria 
expansiva e gratuita que não se 
pode conter. Como dizia o pro-
feta Jeremias, esta experiência é 
o fogo ardente da sua presença 
ativa no nosso coração que nos 
impele à missão, mesmo que às 
vezes implique sacrifícios e in-
compreensões (cf. 20, 7-9). O 
amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento, 
para partilhar o anúncio mais belo e promissor: «Encontra-
mos o Messias» (Jo 1, 41).

Com Jesus, vimos, ouvimos e constatamos que as 
coisas podem mudar. Ele inaugurou – já para os dias de 
hoje – os tempos futuros, recordando-nos uma caraterísti-

ca essencial do nosso ser humano, 
tantas vezes esquecida: «fomos 
criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor» (Francisco, Car-
ta enc. Fratelli tutti, 68). Tempos 
novos, que suscitam uma fé capaz 
de estimular iniciativas e plasmar 
comunidades a partir de homens 
e mulheres que aprendem a ocu-
par-se da fragilidade própria e dos 
outros (cf. ibid., 67), promovendo 
a fraternidade e a amizade social. 

A comunidade eclesial mostra a sua beleza, sempre que 
se lembra, com gratidão, que o Senhor nos amou primeiro 
(cf. 1 Jo 4, 19). Esta «predileção amorosa do Senhor sur-
preende-nos e gera maravilha; esta, por sua natureza, não 
pode ser possuída nem imposta por nós. (…) Só assim pode 
florir o milagre da gratuidade, do dom gratuito de si mesmo. 
O próprio ardor missionário nunca se pode obter em con-
sequência dum raciocínio ou dum cálculo. Colocar-se “em 
estado de missão” é um reflexo da gratidão» (Francisco, 
Mensagem às Pontifícias Obras Missionárias, 21 de maio 
de 2020).

E, no entanto, os tempos não eram fáceis; os primeiros 
cristãos começaram a sua vida de fé num ambiente hostil e 
árduo. Histórias de marginalização e prisão entrelaçavam-se 
com resistências internas e externas, que pareciam contra-
dizer e até negar o que tinham visto e ouvido; mas isso, em 
vez de ser uma dificuldade ou um obstáculo que poderia 
levá-los a retrair-se ou fechar-se em si mesmos, impeliu-os a 
transformar cada incómodo, contrariedade e dificuldade em 
oportunidade para a missão. Os próprios limites e impedi-
mentos tornaram-se um lugar privilegiado para ungir, tudo 
e todos, com o Espírito do Senhor. Nada e ninguém podia 
permanecer alheio ao anúncio libertador.

Possuímos o testemunho 
vivo de tudo isto nos Atos dos 
Apóstolos, livro que os discípu-
los missionários sempre têm à 
mão. É o livro que mostra como o 
perfume do Evangelho se difun-
diu à passagem deles, suscitando 
aquela alegria que só o Espírito 
nos pode dar. O livro dos Atos 
dos Apóstolos ensina-nos a viver 
as provações unindo-nos a Cris-

to, para maturar a «convicção de que Deus pode atuar em 
qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracas-
sos», e a certeza de que «a pessoa que se oferece e entrega 
a Deus por amor, seguramente será fecunda (cf. Jo 15, 5)» 
(Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 279).
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O mesmo se passa conosco: o momento histórico atual 
também não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e au-
mentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de 
que já tantos padeciam, e desmascarou as nossas falsas segu-
ranças e as fragmentações e polarizações que nos dilaceram 
silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda 
mais a sua vulnerabilidade e fragilidade. Experimentamos o 
desânimo, a decepção, o cansaço; e até a amargura conform-
ista, que tira a esperança, se apoderou do nosso olhar. Nós, 
porém, «não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Je-
sus, o Senhor, e nos consideramos vossos servos por amor 
de Jesus» (2 Cor 4, 5). Por isso ouvimos ressoar nas nossas 
comunidades e famílias a Palavra de vida que ecoa nos nos-
sos corações dizendo: «Não está aqui; ressuscitou» (Lc 24, 6); 
uma Palavra de esperança, que desfaz qualquer determinismo 
e, a quantos se deixam tocar por ela, dá a liberdade e a audácia 
necessárias para se levantar e procurar, criativamente, todas 
as formas possíveis de viver a compaixão, «sacramental» da 
proximidade de Deus para conosco que não abandona nin-
guém na beira da estrada. Neste tempo de pandemia, perante 
a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em 
nome dum sadio distanciamento social, é urgente a missão da 
compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de 
encontro, cuidado e promoção. «O que vimos e ouvimos» (At 
4, 20), a misericórdia com que fomos tratados, transforma-se 
no ponto de referimento e credibilidade que nos permite re-
cuperar e partilhar a paixão por criar «uma comunidade de 
pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar tempo, es-
forço e bens» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 36). É a sua 
Palavra que diariamente nos redime e salva das desculpas que 
levam a fechar-nos no mais vil dos ceticismos: «Tanto faz; 
nada mudará!» Pois, à pergunta «para que hei de privar-me das 
minhas seguranças, comodidades e prazeres, se não vou ver 
qualquer resultado importante», a resposta é sempre a mesma: 
«Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o 
poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente» (Francisco, Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 275) e, também a nós, nos quer vivos, 
fraternos e capazes de acolher e partilhar esta esperança. No 
contexto atual, há urgente necessidade de missionários de es-
perança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar 
profeticamente que ninguém se salva sozinho.

Como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós 
exclamamos com todas as nossas forças: «não podemos deixar 
de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20). Tudo o que re-
cebemos, tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, ofere-
ceu-no-lo para o pormos a render doando-o gratuitamente aos 
outros. Como os apóstolos que viram, ouviram e tocaram a 
salvação de Jesus (cf. 1 Jo 1, 1-4), também nós, hoje, podemos 
tocar a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada 
dia e encontrar coragem para partilhar com todos um destino 
de esperança, esse traço indubitável que provém de saber que 
estamos acompanhados pelo Senhor. Como cristãos, não po-
demos reservar o Senhor para nós mesmos: a missão evange-
lizadora da Igreja exprime a sua valência integral e pública na 
transformação do mundo e na salvaguarda da criação.

Um convite a cada um de nós
O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não po-

demos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20) – é 
um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a con-
hecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, 
a identidade da Igreja: «ela existe para evangelizar» (São Paulo 
VI, Exort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). No isolamento pessoal 
ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida de fé esmo-
rece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão; por sua 
própria dinâmica, exige uma abertura crescente, capaz de alca-
nçar e abraçar a todos. Atraídos pelo Senhor e a vida nova que 
oferecia, os primeiros cristãos, em vez de cederem à tentação de 
se fechar numa elite, foram ao encontro dos povos para teste-
munhar o que viram e ouviram: o Reino de Deus está próximo. 
Fizeram-no com a generosidade, gratidão e nobreza próprias das 
pessoas que semeiam, sabendo que outros comerão o fruto da 
sua dedicação e sacrifício. Por isso apraz-me pensar que «mes-
mo os mais frágeis, limitados e feridos podem [ser missionários] 
à sua maneira, porque sempre devemos permitir que o bem seja 
comunicado, embora coexista com muitas fragilidades» (Fran-
cisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 239).

No Dia Mundial das Missões que se celebra anualmente 
no terceiro domingo de outubro, recordamos com gratidão todas 
as pessoas, cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso 
compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos 
do Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram 
capazes de partir, deixar terra e família para que o Evangelho 
pudesse atingir sem demora e sem medo aqueles ângulos de 
aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção.

Contemplar o seu testemunho missionário impele-nos a 
ser corajosos e a pedir, com insistência, «ao dono da messe que 
mande trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2), cientes de 
que a vocação para a missão não é algo do passado nem uma 
recordação romântica de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações 
que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira 
história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo 
e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta 
chamada, fá-la a todos nós, embora não da mesma forma. Lem-
bremo-nos que existem periferias que estão perto de nós, no cen-
tro duma cidade ou na própria família. Há também um aspeto da 
abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. 
Sempre, mas especialmente nestes tempos de pandemia, é impor-
tante aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, 
chegar àqueles que, espontaneamente, não sentiria como parte 
do «meu mundo de interesses», embora estejam perto de nós (cf. 
Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 97). Viver a missão é aventu-
rar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com 
Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, 
minha irmã. Que o seu amor de compaixão desperte também o 
nosso e, a todos, nos torne discípulos missionários.

Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em 
todos os batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras 
(cf. Mt 5, 13-14).

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da Epifa-
nia do Senhor, 6 de janeiro de 2021.

Francisco
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Homilia do Papa Francisco no dia mundial dos avós e dos idosos
Basílica São Pedro, domingo, 25 de julho de 2021

Irmãos e irmãs, tenho o praz-
er e a honra de ler a homilia que o 
Papa Francisco preparou para esta 
ocasião (palavras do Arcebispo D. 
Salvatore Fisichella, Presidente do 
Pontifício Conselho para a pro-
moção da Nova Evangelização, que 
presidiu à Celebração Eucarística 
em nome do Santo Padre).

Estava Jesus sentado a ensinar quando, «erguendo o ol-
har e reparando que uma grande multidão viera ter com Ele, 
disse a Filipe: “Onde havemos de comprar pão para esta gente 
comer?”» (Jo 6, 5). Jesus não Se limita a ensinar, mas deixa-
Se interpelar também pela fome que se faz sentir na vida das 
pessoas. E assim alimenta a multidão, distribuindo os cinco 
pães de cevada e os dois peixes recebidos dum jovem. Ao fim, 
sobram ainda numerosos pedaços de pão, dizendo aos seus 
discípulos que os recolham, «para que nada se perca» (6, 12).

Neste Dia dedicado aos avós 
e aos idosos, gostaria de deter-me 
precisamente nestes três momentos: 
Jesus vê a fome da multidão; Jesus 
partilha o pão; Jesus recomenda a 
recolha dos pedaços que sobraram. 
Três momentos que podem resum-
ir-se em três verbos: ver, partilhar, 
guardar.

O primeiro, ver. Ao início da narração, o evangelista 
João sublinha este detalhe: Jesus levanta os olhos e vê a mul-
tidão faminta depois de tanto ter caminhado para O encontrar. 
O milagre começa assim, com o olhar de Jesus; um olhar não 
indiferente nem apressado mas que sente as aguilhoadas da 
fome que atribulam a humanidade cansada. Preocupa-Se con-
nosco, cuida de nós, quer saciar a nossa fome de vida, de amor, 
de felicidade. Nos olhos de Jesus, vemos o olhar de Deus: é 
um olhar atento, que se dá conta de nós, perscruta os ansei-
os que trazemos no coração, entrevê a fadiga, o cansaço e a 
esperança com que avançamos. Um olhar que sabe captar as 
necessidades de cada um: aos olhos de Deus, não existe a mul-
tidão anónima, mas cada pessoa com a sua fome. Jesus tem um 
olhar contemplativo, isto é, capaz de parar em frente da vida 
do outro e ler dentro dela.

Este é também o olhar que os avós e os idosos tiveram 
sobre a nossa vida. Foi o modo como cuidaram de nós, desde 
a nossa infância. Depois duma vida feita de sacrifícios, não se 
mostraram indiferentes a nosso respeito nem apressados sem 
nos ligar; mas tiveram olhos atentos, cheios de ternura. No 
nosso crescimento quando nos sentíamos incompreendidos ou 
com medo dos desafios da vida, eles deram-se conta de nós, do 
que estava a mudar no nosso coração, das nossas lágrimas es-
condidas e dos sonhos que trazíamos dentro de nós. Todos nos 

sentamos nos joelhos dos avós, que 
nos tiveram ao colo. E foi também 
graças a este amor que nos tornamos 
adultos.

E nós! Que olhar temos para 
com os avós e os idosos? Quando 
foi a última vez que fizemos com-
panhia ou telefonamos a um idoso 
para o certificar da nossa proximi-

dade e deixar-nos abençoar pelas suas palavras? Sofro quando 
vejo uma sociedade que corre, apressada, indiferente, ocupada 
com tantas coisas e incapaz de parar para dar um olhar, uma 
saudação, uma carícia. Tenho medo duma sociedade onde to-
dos formamos uma multidão anónima e já não somos capazes 
de erguer os olhos e reconhecer-nos. Os avós, que alimenta-
ram a nossa vida, hoje têm fome de nós: da nossa atenção, da 
nossa ternura; de nos sentir ao pé deles. Ergamos o olhar para 
eles, como Jesus faz connosco.

O segundo verbo: partilhar. 
Depois de ter visto a fome daquelas 
pessoas, Jesus quer alimentá-las. 
Mas isto acontece graças à dádiva 
dum jovem, que oferece os seus cin-
co pães e os dois peixes. É belo en-
contrar, no centro deste prodígio que 
beneficiou tantos adultos – cerca de 
cinco mil pessoas –, um rapaz, um 
jovem, que partilha o que tem.

Hoje há necessidade duma nova aliança entre jovens e 
idosos, há necessidade de partilhar o tesouro comum da vida, 
sonhar juntos, superar os conflitos entre as gerações para 
preparar o futuro de todos. Sem esta aliança de vida, de son-
hos, de futuro, corremos o risco de morrer de fome, porque 
aumentam os laços desfeitos, as solidões, os egoísmos e as 
forças desagregadoras. Frequentemente, na nossa sociedade, 
deixamos a vida guiar-se por esta ideia: «cada um pensa por 
si». Mas isto mata! O Evangelho exorta-nos a partilhar o que 
somos e temos: só assim poderemos ser saciados. A propósi-
to, já muitas vezes recordei o que diz o profeta Joel (cf. 3, 
1): jovens e idosos juntos. Os jovens, profetas do futuro que 
não esquecem a história donde provêm; os idosos, sonhadores 
sempre incansáveis que transmitem experiência aos jovens, 
sem lhes bloquear o caminho. Jovens e idosos, o tesouro da 
tradição e o frescor do Espírito. Jovens e idosos juntos. Na 
sociedade e na Igreja: juntos.

O terceiro verbo: guardar. Depois de terem comido, o 
Evangelho observa que sobraram muitos pedaços de pão. E 
Jesus recomenda: «Recolhei os pedaços que sobraram, para 
que nada se perca» (Jo 6, 12). Assim é o coração de Deus: não 
apenas nos dá mais do que precisamos, mas preocupa-se tam-
bém que nada se perca, nem um pedaço sequer. Um pedaço 
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de pão pode parecer insignificante, mas aos olhos de Deus 
nada deve ser descartado; e, com mais forte razão, ninguém 
deve ser descartado. É um convite profético que, hoje, somos 
chamados a fazer ressoar em nós e no mundo: recolhei, con-
servai cuidadosamente, guardai. Os avós e os idosos não são 
sobras de vida, desperdícios para deitar fora. Mas são aqueles 
preciosos pedaços de pão deixados na mesa da nossa vida, que 
ainda nos podem nutrir com uma fragrância que perdemos, 
«a fragrância da misericórdia e da memória». Não percamos 
a memória de que os idosos são portadores, porque somos 
filhos daquela história e, sem raízes, murcharemos. Guarda-
ram-nos no caminho do nosso crescimento, agora cabe a nós 
guardar a vida deles, aliviar as suas dificuldades, atender às 
suas necessidades, criar as condições que lhes permitam ver 
facilitadas as suas tarefas diárias e não se sintam sozinhos. 
Perguntemo-nos: «Visitei os avós? Os idosos da minha família 

ou do meu bairro? Prestei-lhes atenção? Dediquei-lhes algum 
tempo?» Guardemo-los, para que nada se perca: nada da sua 
vida e dos seus sonhos. Cabe a nós, hoje, prevenir o lamento 
de amanhã por não termos dedicado suficiente atenção a quem 
nos amou e nos deu a vida.

Irmãos e irmãs, os avós e os idosos são pão que nutre a 
nossa vida. Sejamos agradecidos pelos seus olhos atentos, que 
se aperceberam de nós, pelos seus joelhos que nos deram colo, 
pelas suas mãos que nos acompanharam e levantaram, pelos 
jogos que fizeram conosco e pelas carícias com que nos conso-
laram. Por favor, não nos esqueçamos deles. Aliemo-nos com 
eles. Aprendamos a parar, a reconhecê-los, a ouvi-los. Nunca 
os descartemos. Guardemo-los amorosamente. E aprendamos 
a partilhar tempo com eles. Sairemos melhores. E juntos, jo-
vens e idosos, saciar-nos-emos à mesa da partilha, abençoada 
por Deus.

Em uma mensagem em vídeo para os povos da América Latina,                    
o Papa Francisco convida a vacinar-se contra o Coronavírus

    “Com espírito 
fraterno, uno-me a esta 
mensagem de esperança 
por um futuro mais lumi-
noso. Graças a Deus e ao 
trabalho de muitos, hoje 
temos vacinas para nos 
proteger da Covid-19. 
Elas dão a esperança de 
acabar com a pandemia, 
mas somente se elas es-
tiverem disponíveis para 
todos e se colaborarmos 
uns com os outros.”

É o que afirma o Santo Padre numa mensagem em 
vídeo aos povos latino-americanos, lançando um apelo à 
consciência de cada um fazendo votos de uma atitude re-
sponsável para enfrentar juntos a pandemia.

O amor é também social e político
“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas autori-

dades competentes, é um ato de amor. E ajudar a fazer de 
modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato de 
amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares e amigos, 
amor por todos os povos. O amor também é social e político, 
há amor social e amor político, é universal, sempre trans-
bordante de pequenos gestos de caridade pessoal capazes de 
transformar e melhorar as sociedades”, prossegue o Papa.

Vacinar-se, um modo simples de promover o bem-comum
Francisco conclui afirmando que vacinar-se é uma for-

ma simples mas profunda de promover o bem comum e de 
cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. 
“Peço a Deus que cada um possa contribuir com seu pequeno 

grão de areia, seu pequeno gesto de amor. Por menor que 
seja, o amor é sempre grande. Contribua com estes pequenos 
gestos para um futuro melhor.”

Apelo conjunto dos prelados latino-americanos
O apelo do Papa é reforçado por vários cardeais do 

continente, que foram unânimes em nos lembrar da necessi-
dade de vacinar-se contra o Coronavírus.

José Horacio Gómez, do México, presidente dos bis-
pos dos EUA, espera que com a ajuda da fé as pessoas pos-
sam enfrentar os riscos da pandemia e que todos nós possa-
mos nos vacinar.

Carlos Aguiar Retes, arcebispo de Cidade do México, pe-
diu a vacinação do norte ao sul do continente porque – afirma – 
estamos todos interligados e a esperança deve ser sem exclusão.

O cardeal Hummes se faz porta-voz das mesmas pala-
vras do Papa: vacinar-se é um ato de amor por todos e aponta 
que os esforços heroicos dos profissionais da saúde produz-
iram vacinas seguras e eficazes para toda a família humana.

O cardeal salvadorenho Rosa Chávez falou de uma 
“responsabilidade moral para toda a comunidade”: “Nossa 
escolha de vacinar afeta os outros”.

O cardeal hondurenho Óscar Andrés Rodríguez Mara-
diaga também expressou seu apoio à campanha de consci-
entização: “Ainda temos mais a aprender sobre o vírus, mas 
uma coisa é verdade: as vacinas autorizadas funcionam e sal-
vam vidas, são uma chave para a cura pessoal e universal”.

Do Peru, dom Miguel Cabrejos Vidarte, presidente do Con-
selho Episcopal Latino-americano (CELAM), apelou à unidade e 
voltou ao aspecto de proteger nossa saúde integral, convidando as 
pessoas a se vacinarem porque “a vacinação é segura e eficaz”.

Fonte: CNBB
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“O Senhor é meu Pastor”
(A Voz da Diocese 18.07.21)

Prezados irmãos e irmãs que acom-
panham a Voz da Diocese, saudamos com 
desejo de paz e alegria no espírito de nos-
so jubileu diocesano: 50 anos a serviço da 
fé e da vida.

 Ao celebramos o 16º Domingo do 
Tempo Comum, acolhemos a mensagem 
que a Palavra de Deus nos traz, recon-
hecendo a bondade e a preocupação de 
Deus em nos conduzir sempre no camin-
ho do bem, fazendo-nos superar nossas 
fragilidades e sofrimentos, dores e angústias. Com seu amor 
renova nossas alegrias e esperanças.

 Na primeira leitura tirada do Livro do Profeta Gere-
mias, vemos que, de um lado, Deus condena os pastores que 
não correspondem ao seu projeto e se aproveitam do rebanho 
para seu próprio interesse: “Ai dos pastores que deixam per-
der-se e dispersar o rebanho de minha pastagem, diz o Sen-
hor!” (...) “Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e 
não cuidastes dele...”. De outro lado, anuncia que Ele mesmo 
cuidará do seu rebanho com carinho, dando lhe segurança, 
saúde e paz. “Eis que irei verificar isto entre vós... Eu reunirei 
o resto de minhas ovelhas de todos os países... Suscitarei para 
elas novos pastores que as apascentem; não sofrerão mais o 
medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor”. 
É o coração compadecido de Deus que sensível aos sofrimen-
tos humanos causados pelas mais diversas situações, vem em 
socorro de seu povo para dar-lhes alento e consolo.

 São Paulo escrevendo aos 
Efésios reforça a ideia de um Deus solíci-
to, compassivo e generoso a ponto de en-
tregar seu próprio filho, Jesus Cristo, para 
que todos os homens e mulheres tenham 
N’Ele, a graça da vida divina.

 No Evangelho vemos os dis-
cípulos que voltam a Jesus depois de re-
alizarem uma missão. Cansados e abati-
dos precisam de descanso. Sentindo isso, 
Jesus os convida: “Vinde sozinhos para 

um lugar deserto e descansai um pouco”. Mas ao se deparar 
com uma multidão que os seguem, Jesus sente compaixão 
“porque eram como ovelhas sem pastor” e as instrui sobre 
muitas coisas. Jesus é o Bom Pastor e sua missão é acolher 
e ensinar com amor àqueles que o procuram. Sua palavra é 
palavra de vida e esperança.

 Caros irmãos e irmãs. Somos convidados, ao med-
itarmos esta mensagem da liturgia, a reconhecer que Deus 
mesmo se torna o pastor de seu povo em lugar dos maus 
pastores. A compreendermos que a proposta de Cristo é que 
todos os povos se tornem um  só rebanho reunidos em seu 
amor e que a Palavra de Jesus transforma, alimenta e for-
talece a nossa vida, pois,  “O Senhor é meu Pastor e nada me 
faltará”. 

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim. 

Avós e Idosos: “Eu estou contigo todos os dias”
(A Voz da Diocese – 25/07/21)

Prezados irmãos e irmãs diocesa-
nos! Minha saudação de fé esperança 
neste ano jubilar de nossa diocese, em 
meio aos desafios que os tempos atuais se 
nos impõem. 

A liturgia, em seu Tempo Comum, 
impele-nos a acompanhar a vida pública 
de Jesus Cristo, caminhando e seguin-
do seus passos, a fim de adquirirmos a 
qualidade de Seu Espírito. E, neste final 
de semana, o 17º Domingo do tempo comum, a liturgia da 
Palavra nos convida a partilhar o "Pão" da vida com todos 
aqueles que têm "fome" de amor, de liberdade, de justiça, 
de paz, de esperança. O próprio Cristo, “Pão da Vida”, en-
sina a seus discípulos e apóstolos, de ontem e de hoje, que 
a evangelização não significa apenas questão de doutrina, 
mas antes de acolhida, de bondade, de ternura e disponibil-
idade para agir em favor do povo faminto de pão material e 

espiritual. Jesus ensina aos discípulos que 
o critério humanitário, ou seja, o cuidado 
com o povo, especialmente com as pes-
soas humanas mais vulneráveis, sofridas 
e esquecidas, deve ser um critério trans-
versal de toda a vida eclesial e sua ação 
evangelizadora e pastoral.

Neste final de mês de julho, comem-
oramos a vida e a história dos nossos 
irmãos e irmãs colonos de ontem e ag-

ricultores de hoje, como também os motoristas, homens e 
mulheres, caminhoneiros das longas e sinuosas estradas da 
vida. Que o Bom Deus, por intercessão de São Cristóvão, 
abençoe a todos, retribuindo-os com proteção, paz e saúde, 
sempre!

Estimados irmãos e irmãs, não poderíamos deixar de 
evidenciar a mensagem de nosso querido e amado Papa Fran-
cisco, por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos 
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Idosos, neste domingo 25 de julho, instituído pelo próprio 
Pontífice, e que será lembrado sempre no quarto domingo de 
julho, de cada ano. 

O Papa Francisco recorda que ele próprio, como idoso, 
gostaria de encorajar a cada idoso, vovó e vovô, dizendo que 
a Igreja está solidária com eles, especialmente nestes tempos 
difíceis de pandemia, “dura provação que se abateu sobre 
a vida de cada um dos idosos”, preocupando-se em amar e 
jamais deixá-los abandonados. Continua Papa Francisco, o 
objetivo do Dia Mundial dos Avós e idosos, está nas pala-
vras de Cristo: “Eu estou contigo todos os dias” (Mt 28, 20). 
Assim, o Papa pede a atenção dos idosos e Avós para que 
cada um descubra, hoje, nesta etapa da vida, a sua vocação 
e missão. E o próprio Santo Papa indica qual é essa vocação 
e missão, afirmando: “Salvaguardar as raízes, transmitir a 
fé aos jovens e cuidar dos pequeninos [...] É preciso pôr-se 
a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender 
algo novo”. 

O Papa Francisco insiste na missão dos idosos e Avós 
diante da crise humanitária e mundial pela qual atravessa-
mos, ressaltando que “[...] Todos devemos ser parte ativa na 
reabilitação e apoio das sociedades feridas”. E, nesta nova 

construção da sociedade, três são os pilares de sustentação: 
“os sonhos, a memória e a oração. A proximidade do Sen-
hor dará [...] a força para empreender um novo caminho pe-
las estradas do sonho, da memória e da oração”. Os idosos 
e Avós devem continuar a sonhar, estimulando os jovens a 
terem novas visões e, juntos, construir um futuro de justiça, 
de paz, de solidariedade. “Nisto, intui o Papa, se vê como os 
sonhos estão entrelaçados com a memória [...] Mas, sem 
memória não se pode construir; sem alicerces, tu nunca 
construirás uma casa. Nunca. E os alicerces da vida estão na 
memória”, conclui o Papa. 

E, por fim, a oração. Citando o Papa Bento XVI, Fran-
cisco salienta: “A oração dos idosos pode proteger o mun-
do”. E mais, reafirma que a oração dos Idosos e Avós é um 
“recurso preciosíssimo, é um pulmão de que não se podem 
privar a Igreja e o mundo”. 

E assim, o Papa Francisco encerra sua mensagem no 
Dia Mundial dos Avós e Idosos: “<Eu estou contigo todos os 
dias>. Avante e coragem! Que o Senhor vos abençoe”.

Assim seja! 
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-

exim – RS

 “Caminha conosco, Senhor”
(A Voz Da Diocese – 1º/08/2021)

Prezados irmãos e irmãs que se unem 
conosco pela mensagem da Voz da Diocese 
nesta ocasião especial da celebração do jubi-
leu de ouro de nossa Diocese de Erexim: 50 
anos a serviço da fé e da vida. 

“Celebrando o Jubileu de Ouro de nos-
sa Diocese, no primeiro domingo do mês 
vocacional, cujo tema é Cristo nos salva e 
nos envia, louvamos a Deus pelos ministros 
ordenados que servem o Pão da Palavra e o 
Pão do Altar, sustento de nossa fé, nas comunidades”.

Trazemos presente as motivações citadas na Bula de 
Criação da Diocese datada de 27 de maio de 1971 para a In-
stalação da Diocese que aconteceu em 1º de agosto do mes-
mo ano, exatamente a 50 anos. “Tendo Cristo, o Filho de 
Deus, encarregado seus Apóstolos da missão principal, de 
irem por todo o mundo pregar o Evangelho da Salvação aos 
homens para que estes pela fé e pela observância dos man-
damentos alcancem os prêmios eternos (Mc 6,15) ”. Sendo 
assim, vemos nossa Igreja sempre preocupada em fazer che-
gar a todos os fiéis, de todos os tempos e lugares, em sua 
história, a mensagem do Evangelho (cf. Mt 28,20). 

Somos uma Igreja peregrina que como o povo de Israel 
fez e faz a sua história, alimentada sempre pela generosidade 
de Deus que nos oferece, não só o pão material como o maná 
no deserto (cf. primeira leitura), mas o próprio Cristo, o pão 
da vida eterna, doado para a vida do mundo (cf. evangelho).

 Nossa Igreja particular de Erexim, 
nestes 50 anos de história, superou os ob-
stáculos, venceu desafios e construiu uma 
comunidade viva na fé, na esperança e no 
seguimento de Jesus, o Bom Pastor, guia-
do pelos pastores que a frente deste povo, 
o conduzir com amor e determinação. Nos-
sa gratidão a Dom João Hoffmann; a Dom 
Girônimo Zanandréia; a Dom José Gislon; 
nossos antecessores. 

 Somos gratos a todos e todas que não esmoreceram 
diante das dificuldades e dos problemas para construir esta 
Igreja e manter a vivacidade da ação evangelizadora, espir-
itual e administrativa ao longo deste tempo. Nossa gratidão 
aos padres, diáconos, consagrados e consagradas; leigos e 
leigas engajados em nossas pastorais e movimentos e outras 
diversas organizações que animaram nossas comunidades. E 
se olhamos com gratidão aos que fizeram acontecer o pas-
sado que hoje nos é motivo de júbilo; não deixamos de ex-
pressar este mesmo sentimento àqueles que ainda hoje estão 
comprometidos como sujeitos de nossa missão evangeliza-
dora, formando uma Igreja de comunhão e participação. 

Temos um olhar para o futuro a ser construído e para tan-
to somos chamados a nos revestirmos do homem novo, “despo-
jando-nos do homem velho... e renovando nosso espírito e nos-
sa mentalidade... para viver em verdadeira justiça e santidade”, 
conforme nos diz São Paulo aos Efésios (2ª leitura). 
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Abre-se uma nova etapa de nossa história que continu-
ará a exigir de nós, todo empenho e dedicação, num contexto 
de superação da pandemia e tantos desafi os que esta e outras 
situações do tempo hodierno se nos apresentam. Importante 
para enfrentar esta realidade e colher as alegrias que em 
meio a esta irão surgir será necessário depositar, e o fazemos 
de coração, nossa confi ança no Senhor, suplicando a Ele, 
“Caminha conosco, Senhor”. 

 Que São José, nosso padroeiro, neste ano a ele ded-
icado, Nossa Senhora de Fátima, padroeira de nosso san-
tuário Diocesano, nos ajudem a reconhecer sempre a ação de 
Deus em nossa história e juntos fortalecer a fé, a esperança 

e o amor em nossas comunidades, sinais de uma Igreja viva, 
de comunhão e participação.

 Prezados irmãos e irmãs. Ao encerrarmos esta men-
sagem jubilar, queremos mais uma vez manifestar nossa 
gratidão a todos e a todas pela dedicação ao longo destes 50 
anos de nossa história e o compromisso de continuar a gerar 
uma comunidade viva para as futuras gerações e suplicar so-
bre todos e todas, copiosas bênçãos de Deus Todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo! Amém!

 Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de 
Erexim – RS

“A alegria do amor na família”
(A Voz da Diocese – 08/08/2021

Saudamos a todos os irmãos e 
irmãs que acompanham Voz da Diocese 
e particularmente nossa manifestação de 
carinho a todos os pais pela passagem 
de seu dia. Manifestamos também nos-
so apreço por todas as famílias, rezando 
por todas de modo especial nesta Sema-
na Nacional da Família que vai de 08 a 
14 de agosto, refl etindo sobre “A alegria 
do amor na Família”. 

Nesta semana, as famílias são chamadas a iluminar suas 
vidas pela Palavra de Deus que diz: “Dá e recebe, e alegra a 
ti mesmo” (Sir 14,1). Perceber a alegria que brota do coração 
de cada um dos membros da família e com esta, alimentar um 
ambiente saudável de amor, de esperança e harmonia para a 
felicidade de todos. 

Prezados irmãos e irmãs, ainda queremos iluminar nossa 
vida cristã pela Palavra de Deus que nos é dirigida neste fi nal 
de semana. 

A primeira leitura nos mostra a realidade do profeta Elias 
que desanimado diante das difi culdades e perseguições, tenta 
fugir adentrando o deserto e depois de longa caminhada, ador-
mece desejando a morte para si mesmo. Mas Deus se preocupa 
em oferecer a ele o alimento para a vida e para a missão. O anjo 
do Senhor o toca e diz: “Levanta-te e come! Ainda tens um 
longo caminho a percorrer”. É um convite a renovar as forças a 
fi m de continuar o seu caminho e cumprir sua missão, mesmo 
nas difi culdades. Ensina-nos que não devemos desanimar, mas 
encontrar no Senhor a força para viver e testemunhar o amor e 
a bondade com que Deus se manifesta a cada um de nós.

Para aliviar ainda mais as dores de 
um povo sofrido, o salmista nos recorda: 
“Provai e vede quão suave é o Senhor”!

Na Carta aos Efésios, São Paulo 
convida a um comportamento cristão 
nos relacionamentos: “Sede bons uns 
para com os outros, sede compassivos; 
perdoe-vos mutuamente, como Deus vos 
perdoou por meio de Cristo. Sede imita-

dores de Deus, como fi lhos que ele ama”. Isto é resultado da 
adesão a Jesus que como alimento, o pão da vida, transforma a 
vida e os relacionamentos da vida familiar e comunitária.

No Evangelho Jesus se apresenta “Eu sou o pão do céu. Se 
alguém come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a 
minha carne doada para a vida do mundo”. Para que este pão alimente 
e sacie de fato a fome de vida é preciso acreditar em Jesus e aderir 
ao seu projeto de amor que caminha na direção a Deus e aos irmãos.

Neste dia dos pais e na Semana Nacional da Família, 
exortamos a todos que intensifi quemos nossas orações em 
favor das famílias e que em seu seio haja o amor constante 
entre seus membros e a alegria de se doarem uns aos outros, 
estendendo estas atitudes na vida social e comunitária, onde 
todos sejamos testemunhas do amor misericordioso de Deus 
que nos alimenta e fortalece com o “Cristo – pão da vida” 
em todas as circunstancias de nossa existência.

Que o exemplo da Família de Nazaré, Jesus Maria e José, 
oriente os caminhos a ser percorridos neste tempo de grandes 
desafi os na família e na sociedade e faça brilhar em cada um de 
nós, a alegria de dar e receber amor. Amém! 

Dom A dimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS

Site da Diocese de Erexim:

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Homilia de  Dom Adimir na missa do jubileu de ouro da Diocese
Catedral São José, 1º/8/2021

1. Minha saudação a Dom 
Rodolfo Weber, nosso Arcebispo 
Metropolitano de Passo Fundo; a 
Dom José Gislon, bispo diocesa-
no de Caxias do Sul e presidente 
da CNBB Regional Sul 3, meu an-
tecessor nesta Diocese no perío-
do de 2012 a 2019; Mons. Cleocir 
Bonetti – Bispo eleito da Diocese de 
Caçador - SC, até então Vigário ger-
al de nossa Diocese, Pe. Alvise Folla-
dor – Pároco desta Catedral que nos 
acolhe e em seu nome saudamos os demais padres, diáconos 
(Leonardo, ordenado ontem), consagrados (as), seminaristas.

2. Uma saudação cordial e fraterna a todas às autori-
dades civis: registramos os prefeitos municipais, vereadores 
(as) de municípios que compõem a nossa diocese (são 30 
no total), também àqueles, que devido às restrições da pan-
demia não puderam comparecer; irmãos e irmãs aqui pre-
sentes e todos que nos acompanham pelas Rádios: Difusão, 
Virtual e Aratiba. Também pelas redes sociais do Santuário 
Diocesano N. Sra. do Rosário de Fátima. Neste Dia em que 
celebramos os 50 anos da Instalação da Diocese de Erexim, 
uma saudação especial àqueles e àquelas que vivem uma at-
uação efetiva na ação evangelizadora, nesta Igreja Particular.

3. “Celebrando o Jubileu de Ouro de nossa Diocese, 
neste primeiro domingo do mês vocacional, cujo tema é 
Cristo nos salva e nos envia, louvamos a Deus pelos min-
istros ordenados que servem o Pão da Palavra e o Pão do 
Altar, sustento de nossa fé, nas comunidades”. Nossos cum-
primentos, gratidão e abraço fraterno a todos pela passagem 
deste dia.

4. Prezados irmãos e irmãs: Com sentimento de grande 
alegria trazemos presente às motivações citadas na Bula de 
Criação da Diocese datada de 27 de maio de 1971 para a In-
stalação da Diocese que aconteceu em 1º de agosto do mes-
mo ano, exatamente há 50 anos. Ela nos diz: “Tendo Cristo, 
o Filho de Deus, encarregado seus Apóstolos da missão prin-
cipal, de irem por todo o mundo pregar o Evangelho da Sal-
vação aos homens para que estes pela fé e pela observância 
dos mandamentos alcancem os prêmios eternos (Mc 6,15) 
”. Sendo assim, a Igreja sempre se mostrou preocupada em 
fazer chegar a todos os fiéis, de todos os tempos e lugares, 
em sua história, a mensagem do Evangelho (cf. Mt 28,20). 

5. Somos uma Igreja peregrina que como povo de Deus 
fez e faz a sua história, alimentada sempre pela generosidade 
de Deus que nos oferece, não só o pão material como o maná 
no deserto dado aos filhos de Israel, mas o próprio Cristo, o 
pão da vida eterna, doado para a vida do mundo: “Eu sou o 
pão da vida; quem vem a mim não terá mais fome e quem 
crê em mim nunca mais terá sede”.

6. Nossa Igreja particular de Er-
exim, nestes 50 anos de história, su-
perou os obstáculos, venceu desafios 
e construiu uma comunidade viva na 
fé e na esperança vivendo o seguim-
ento a Jesus e guiada pelos pastores 
que a frente deste povo, a conduz-
iu com amor e determinação. Nos-
sa gratidão a Dom João Hoffmann; 
Dom Girônimo Zanandréia – de sau-
dosa memória e a Dom José Gislon 
– aqui presente.

7. Somos gratos a todos e a todas que não esmoreceram 
diante das dificuldades e dos problemas para construir esta 
Igreja e manter a vivacidade da ação evangelizadora, espir-
itual e administrativa ao longo deste tempo. Nossa gratidão 
aos padres, diáconos, consagrados e consagradas; leigos e 
leigas engajados em nossas pastorais e movimentos e outras 
diversas organizações que animaram nossas comunidades. 
Se olhamos com gratidão aos que fizeram acontecer o pas-
sado que hoje nos é motivo de júbilo; não deixamos de ex-
pressar este mesmo sentimento àqueles que ainda hoje estão 
comprometidos como sujeitos de nossa missão evangeliza-
dora, formando uma Igreja de comunhão e participação. 

8. Temos um olhar para o futuro a ser construído e para 
tanto, somos chamados a confiar na promessa do Senhor, 
feita a Abraão (Cf. 1ª leitura): “Eu farei de ti um grande 
povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome; sê uma 
bênção”! ... “Por ti serão benditos todos os povos da terra”.

9. Caríssimos irmãos e irmãs: Abre-se uma nova etapa 
de nossa história que continuará a exigir de nós, todo empen-
ho e dedicação, num contexto de superação da pandemia e 
tantos desafios que esta e outras situações do tempo hodier-
no se nos apresentam. 

10. Para tanto, somos chamados a fazer a experiência 
dos Discípulos de Emaús que diante da dor e decepção pela 
morte de Cristo, iniciaram um caminho de volta para casa. 
Mas eis que o Cristo se coloca a caminhar com eles. Jesus 
interpreta a história passada à luz das Escrituras e no pre-
sente se revela ao partir o pão. E assim, voltaram à missão, 
cheios de fervor e entusiasmo. (Cf. Evangelho) É esta a ex-
periência que também nós queremos fazer: no partir o pão 
da Eucaristia, sinal de comunhão fraterna, em nossas comu-
nidades, encontrar o sustento para um caminho sempre novo 
de respostas aos anseios que o tempo nos exige.

11. Importante para enfrentar esta nova realidade e acol-
her as alegrias, será necessário depositar, e o fazemos de 
coração, nossa confiança no Senhor, suplicando a Ele, (cf. 
nosso lema jubilar): “Caminha conosco, Senhor”.

12.  Será necessário ainda unir nossas forças na diver-
sidade dos dons e carismas para enriquecer nossa Igreja e 
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torná-la sempre mais viva e atuante: uma Igreja formada por 
muitos membros, mas iluminada e guiada sempre pelo mes-
mo espírito que nos une. (Cf. 2ª leitura) Que a comunhão de 
fé e a dedicação de todos, nos levem, pastores e fiéis deste 
rebanho, a viver uma só fé, um só coração e uma só alma, 
“tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus”.  

13.  Ao abrirmos este mês vocacional, no jubileu de ouro 
de nossa diocese, exortamos a todos: Não deixemos de rezar 
sempre pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, 
também pelas vocações leigas, pois Cristo nos chama, nos 
salva, mas também nos envia como seus discípulos mis-
sionários para anunciar a Boa-Nova ao mundo. Precisamos 
de sacerdotes, consagrados e consagradas, de homens e mul-
heres de boa vontade para levar adiante nossa história como 
povo de Deus a caminho.

14. Que São José, nosso padroeiro, neste ano a ele ded-
icado, e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, padroeira de 
nosso Santuário Diocesano nos ensine a caminhar no amor, 
na fidelidade a Jesus, no amor ao próximo, e formar cada 
vez mais, uma Igreja promotora dos valores humanos em 
nossas famílias e em nossa sociedade, inseridas no serviço 
desta Igreja Diocesana construída há 50 anos, “a serviço da 
fé e da vida”. Que o bom Deus nos abençoe e nos conduza 
sempre no caminho do bem e na construção de seu Reino, 
no meio de nós.

15. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sem-
pre seja louvado! Amém.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Homilia de Dom Adimir na missa de ordenação
diaconal de Leonardo Fávero

Catedral São José, Erechim, 31/7/2021

Minha saudação ao Monsen-
hor Cleocir Bonetti, Bispo eleito 
da Diocese de Caçador – SC; ao 
Pároco desta Catedral Pe. Alvise, 
que nos acolhe; ao Pe. Clair Favre-
to, Reitor do Seminário Maior São 
José – Passo Fundo, que acompanha 
a formação de nossos seminaristas; 
queridos Padres de nossa diocese 
e outros convidados. Diáconos; 
Consagrados (as), Seminaristas; Equipe de Liturgia; Coral; 
irmãos e irmãs presentes e quem nos acompanha pelas redes 
sociais do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 
Uma saudação especial aos familiares e particularmente ao 
jovem Leonardo Fávero que hoje se coloca a serviço da Igre-
ja ao acolher o sacramento da ordem no grau do diaconado.

Estamos vivendo um tempo de festa em nossa Dio-
cese: nosso Jubileu de Ouro o qual celebraremos amanhã 
nesta Catedral. Nossa alegria se torna ainda maior em cel-
ebrar hoje a ordenação diaconal do jovem Leonardo. Agra-
decemos a Deus por tantos benefícios concedidos nestes 
50 anos de Diocese, vendo brotar tantas vocações ao longo 
deste tempo. Para tanto, agradecemos a Deus por mais esta 
ordenação. Esperamos que esta desperte novas vocações e 
fortaleça ainda mais as já assumidas no ministério sacerdotal 
e na vida consagrada.

Queridos irmãos e irmãs. A Palavra de Deus ilumina 
sempre a nossa vida. Hoje ela foi escolhida pelo nosso or-
denando para ser a grande referencia de seu ministério di-
aconal. 

A leitura dos Atos dos Apóstolos nos recorda que a Ig-
reja nascente precisava de homens para colaborar no serviço 
da caridade na comunidade. Os Apóstolos, depois de reza-

rem, escolheram sete homens reple-
tos do Espírito Santo e impuseram 
as mãos sobre eles. Tornaram-se os 
primeiros diáconos da Igreja.

A Leitura da Carta de São 
Paulo aos Filipenses nos remete ao 
lema escolhido pelo Leonardo para 
viver seu ministério: “Vivei à altura 
do Evangelho de Cristo”.

E o Evangelho de João mostra a dimensão do amor 
com que deve viver a vida cristã e mais ainda o ministério 
que nos é confiado: “Ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida pelos amigos”.

CARO LEONARDO: “Como livremente procuras a 
Ordem do Diaconado, à semelhança dos que foram escol-
hidos pelos Apóstolos para o serviço da caridade, (recor-
dados na primeira leitura) deves ser homem de bem, cheio 
do Espírito Santo e da sabedoria”. “Em tua condição de 
Diácono, isto é, de ministro de Jesus Cristo, que se mani-
festou como servidor dos seus discípulos, cumpre generosa-
mente a sua vontade e, na caridade, serve com alegria tanto 
a Deus como aos seres humanos”.

“Impelido por sincero amor a Cristo (que deu sua vida 
por amor a todos), e vivendo com total dedicação, neste 
estado do celibato, te consagrarás mais facilmente a Cristo, 
com um coração sem partilha; poderás dedicar-te mais livre-
mente ao serviço de Deus e da humanidade e trabalhar com 
maior solicitude na obra da salvação eterna”.

“Enraizado e alicerçado na fé, apresenta-te de coração 
puro e irrepreensível diante de Deus e da humanidade, como 
convém a um ministro de Cristo e dispensador dos mistérios 
de Deus”.
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“Não te deixes abalar em tua confiança no Evangelho, 
do qual és não somente ouvinte, mas servidor”. “Guardan-
do o mistério da fé com a consciência pura, mostra em teus 
atos a palavra que proclamas, a fim de que o povo cristão, 
vivificado pelo Espírito Santo, se torne uma oblação pura, 
agradável a Deus; desta forma, ‘Tu estarás vivendo a altu-
ra do Evangelho de Cristo”.

Caríssimo Leonardo: Antes de seres ordenado 
diácono, convém ainda recordar as funções próprias a que 
é chamado.

Fortalecido com o dom do Espírito Santo, deverá aju-
dar o Bispo e seu presbitério no serviço da Palavra, do altar 
e da caridade;

Como ministro do altar, irá proclamar o Evangelho, 
preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o Corpo e o 
Sangue do Senhor;

Além disso, por mandato do Bispo, poderá exercer e 
instruir na sagrada doutrina, não só os não crentes, como 
também os fiéis; poderá ainda presidir as orações, adminis-
trar o Batismo, assistir e abençoar os Matrimônios, levar o 
Viático aos agonizantes e oficiar as Exéquias.

“Consagrado pela imposição das mãos, que procede 
dos Apóstolos, e vinculado mais intimamente ao serviço do 
altar, exercerá o serviço da caridade em nome do Bispo ou 
do Pároco”.

“Amparado por Deus, proceda de tal modo em seu 
ministério que possais reconhecê-lo como verdadeiro discí-
pulo daquele que não veio para ser servido, mas para servir”.

Caro Leonardo: Daqui a pouco você responderá a 
perguntas profundas de compromisso para o teu ministério 
às quais deverá dar o teu sim com sinceridade, com humil-
dade e consciente de tua vocação. Recordo-te: Mantenha 
uma vida de oração profunda e íntima com o Senhor; man-
tenha uma vida de oração que encontra também na Eucaris-
tia diária, a fonte e a força para viver por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, o teu ministério. Que os frutos de teu ministério 
sejam reflexos de teu ser, e o teu falar de Cristo seja ex-
pressão de teu falar com Ele. 

Que São José, padroeiro de nossa Diocese, neste ano 
a ele dedicado e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pa-
droeira de nosso Santuário Diocesano, no Jubileu de Ouro 
de nossa Diocese, intercedam por você Leonardo, desperte 
novas vocações para a Igreja e fortaleça a todos nós em nos-
sa missão como discípulos missionários de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Amém!

Textos em aspas com base na homilia do Pontifical 
Romano para ordenações diaconais.

Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Papa recomenda alegria e senso de humor a religiosos e religiosas
da América Latina e Caribe

De 13 a 15 de agosto, de forma virtual, 
houve Congresso da Vida Religiosa da América 
Latina e do Caribe. Segue parte da breve men-
sagem do Papa Francisco para o evento 

Uma saudação a todos vocês que partici-
pam deste Congresso virtual Continental de Vida 
Religiosa, convocado pela CLAR (Conferência 
Latino-americana e Caribenha de Religiosos e Re-
ligiosas) com o lema “Rumo a uma vida religiosa 
intercongregacional, intercultural e itinerante”.

Recordo-lhes quão importante é o desafio que nos apresen-
ta a inculturação da fé para a vida consagrada. Quanto bem pode-
ria nos fazer descobrir que a unidade não é uniformidade, mas 
pluriforme harmonia (Cf. Exort. Apostólica Evangelii Gaudium 
220). E não esqueçamos que quem faz a harmonia é o Espíri-
to Santo. Uma pluriforme harmonia para assumir as diferenças, 
valorizar as particularidades, em um espírito de uma saudável e 
aberta interculturalidade.

... Entrem na vida do povo fiel, entrem com respeito em 
seus costumes, em suas tradições, procurando levar em frente a 
missão de inculturar a fé e de evangelizar a cultura. ... Valorizando 
o que o Espírito Santo semeou nos povos, que também é um dom 
para nós (Ibid. 246).

.... A vida consagrada é especialista em comunhão; a vida 
consagrada é itinerante e promotora de fraternidade. No entanto, 
em nosso tempo, se enfrenta a tentação da "sobrevivência". ...

Assim sendo, a estratégia e a decisão mais 
sensatas seriam aproveitar a oportunidade de per-
correr com o Senhor os caminhos da esperança, 
reconhecendo que o fruto está sob a guia exclusiva 
do Espírito Santo.

E, o que temos que fazer? Entrem no santo 
povo fiel de Deus, respeitar o santo povo fiel de 
Deus, evangelizar, dar testemunho e o resto deixar 
ao Espírito Santo.

Para ajudar a alcançar o objetivo que vocês 
se propuseram, gostaria de recordar a vocês que a alegria, ex-
pressão mais alta da vida em Cristo, constitui o melhor testemu-
nho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus, a quem 
somos chamados a servir e acompanhar em sua peregrinação até 
o encontro com o Pai.

Alegria, alegria em múltiplas formas; paz, gozo, senso de 
humor. Por favor, peçam esta graça! Na Exortação sobre a San-
tidade, quis precisamente colocar um capítulo sobre o senso de 
humor. É tão triste ver homens e mulheres consagrados que não 
tem senso de humor, que levam tudo a sério. Mas, por favor! Es-
tar com Jesus é estar alegre, é ter também a capacidade que dá a 
santidade deste senso de humor. Leiam este capítulo na minha 
Exortação sobre a Santidade.

... Que a Virgem Santa os proteja. Ela sabe de encontro, 
de fraternidade, de paciência, de inculturação. Ela sabe tudo isso. 
Que ela os proteja. Fonte: Vatican News
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Cáritas Brasileira emite nota de solidariedade ao Haiti
É com profunda tristeza que recebemos 

a notícia do terremoto de magnitude 7,2 reg-
istrado neste sábado (14/08), no Haiti. Uma 
tragédia que vem de encontro a um país com 
uma realidade política, econômica e social bas-
tante desafiante, com seu povo cansado de tan-
to sofrimento.

Como Cáritas Brasileira queremos ex-
pressar todo nosso carinho e solidariedade ao 
Haiti, através da Igreja haitiana, de modo es-
pecial a Cáritas, os missionários e missionárias 
que ali se encontram, pedindo ao bom Deus que acompanhe 
à todas as pessoas que vivem a angústia da busca por famil-
iares desaparecidos, ou que sofrem a perda irreparável de 
seus entes queridos.

Em comunhão com a “Mensagem de proximidade e 
solidariedade da Igreja latino-americana e caribenha”, re-
forçamos o ensinamento do Papa Francisco na carta encí-
clica Fratelli Tutti, que nos ensina a solidez e a evocação de 
uma fraternidade aberta, “que permite reconhecer, valorizar 

e amar todas as pessoas independentemente da 
sua proximidade física, do ponto da terra onde 
cada uma nasce ou habita”. (Fratelli Tutti,1)

Unimos esforços junto ao Conselho 
Episcopal Latino-americano (CELAM), a 
Confederação Latinoamericana e Caribenha de 
Religiosos e Religiosas (CLAR), ao Secretari-
ado Latino-americano e Caribenho de Cáritas 
(SELACC), a Confederação Interamericana de 
Educação Católica (CIEC) e a Rede CLAM-
OR, nessa corrente de solidariedade para alca-

nçar nossos irmãos e irmãs do Haiti e auxiliar na superação 
dessa terrível catástrofe.

Mesmo com as profundas marcas, deixadas pelas 
tragédias nas últimas décadas, ainda latentes, o povo Hai-
tiano, em mais um momento de dor, seguirá firme na mi-
sericórdia do bom Deus, sustentados por uma grande rede de 
solidariedade que se forma no amor ao próximo.

Em Oração e Solidariedade!
Brasília, 14 de agosto de 2021

Solidariedade com o Haiti "Somos todos Haiti!
Que o mundo una forças para ajudar a ilha"

Em uma mensagem conjun-
ta o CELAM (Conselho Episcopal 
Latino-americano), CLAR (Confed-
eração Latino-americana de Reli-
giosos), ICE (Confederação de Ed-
ucação Católica Intra-Americana), 
CLAMOR (Rede Eclesial para Mi-
grantes, Deslocados e Refugiados) 
e a Cáritas Continental lançaram um 
apelo para "apoiar o Haiti nesta hora 
de incerteza e dor" dos terremotos do início de agosto, que 
se soma à "prolongada e complexa crise social, econômica e 
política que o país está vivendo".

Forte apelo à solidariedade
"Queremos unir forças para acompanhá-los e ajudá-

los", lê-se na mensagem, "fazendo nossa a situação deles 
neste momento de emergência, a fim de desenvolver ações 
pastorais conjuntas destinadas a reconstruir o tecido social

"Estamos com vocês, somos todos Haiti!": com este forte 
grito de encorajamento, a Igreja da América Latina e do Caribe 
expressa sua proximidade e solidariedade para com o Haiti.

Alto preço
Além de pagar o alto preço de um terremoto devastador 

que atingiu o território em 2010, a vida da população haitiana há 
muito tempo tem sido marcada pela violência, impunidade, cor-
rupção das forças da ordem e pobreza extrema. Um jugo muito 

pesado ao qual se somou recente-
mente a pandemia da Covid-19, com 
mais de 20.000 casos de contágios e 
mais de 570 mortes até o momento, 
bem como o assassinato do presiden-
te Jovenel Moise, que foi morto na 
noite entre 6 e 7 de julho por um gru-
po de homens armados que invadi-
ram sua casa. Expressando, portanto, 
"afeto e comunhão para com o povo 

de Deus haitiano", a Igreja latino-americana enfatiza, em par-
ticular, o compromisso dos missionários presentes no país em 
favor dos "mais necessitados e vulneráveis" que "vivem uma 
dura realidade nesta hora de incerteza e aflição".

Apelo aos governos, instituições e órgãos em favor do Haiti
A mensagem dirige também apelo às nações da Améri-

ca Latina e do Caribe, assim como a outras instituições e 
órgãos em todo o mundo, para "unirem-se a esta causa pelo 
Haiti", pensando "não apenas como países individuais, mas 
também como uma única família humana". 

Finalmente, invocando a intercessão da Virgem de 
Guadalupe, Padroeira do continente americano, os signatári-
os da mensagem pedem ao Senhor para apoiar a ilha haitiana 
"na fé, na esperança e na caridade". "Estamos com vocês, 
somos todos haitianos", conclui a nota conjunta.

(Com informação do Vatican News e da CNBB)
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Em solidariedade ao presidente do TSE, entidades signatárias do Pacto pela 
Vida e pelo Brasil reafirmam confiança no sistema eletrônico de votação

As seis entidades que 
firmaram inicialmente o 
Pacto pela Vida pelo Brasil 
em 7 de abril de 2020, em 
referência ao Dia Mundial 
da Saúde, com apontamen-
tos para os três poderes da 
República quanto às medi-
das de combate ao avanço 
da Covid-19, manifestaram 
nesta quarta-feira, 4 de agos-
to, em um encontro virtual, 
solidariedade ao presidente 
do Tribunal Superior Eleito-
ral, o ministro Luís Roberto Barroso.

O encontro aconteceu com a participação de dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), Eduardo Damian, presidente da Comissão 
de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 
José Carlos Dias, presidente da Comissão Arns (Comissão de Def-
esa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns), Luiz Da-
vidovich, presidente da ABC (Academia Brasileira de Ciências), 
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da ABI (Associação Brasile-
ira de Imprensa) e Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC 
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e convidados.

A mensagem entregue ao ministro, assinada pelos presi-
dentes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Comissão de Def-
esa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (Comissão 
Arns), da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) e  da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), aponta que o “processo de erosão 
democrática prossegue, atingindo contornos incompatíveis com o 
equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz e con-
córdia entre os cidadãos”.

Democracia e respeito às divergências
Ministro Barroso: “A democracia tem lugar para todos, só 

não tem lugar para a intolerância”. 
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís 

Roberto Barroso, destacou que a democracia é a causa que nos 
une a todos.  Segundo ele, a democracia tem lugar para todos, só 
não tem lugar para a intolerância.  “É preciso ter respeito e con-
sideração mesmo na divergência”, afirmou aos participantes do 
encontro.

Íntegra da Carta de Apoio ao Presidente do TSE
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Ministro Luís Roberto Barroso, 
Como presidentes das entidades abaixo-assinadas, vimos à 

presença de Vossa Excia. prestar solidariedade a esse Tribunal, le-
vando em conta o delicado momento político do país. Permita-nos 
relembrar que, em março de 2020, estas seis entidades reagiram 
publicamente a ameaças feitas pela autoridade máxima da Nação, 

contra o Congresso e o Supre-
mo Tribunal Federal. Naque-
la oportunidade,  início de 
uma pandemia de proporções 
inimagináveis, conclamamos 
a sociedade brasileira a zelar  
pelas instituições, “pela 
obrigação moral de todos em 
defendê-las e fortalecê-las”. 

Lamentavelmente, o 
processo de erosão democráti-
ca prossegue, atingindo con-
tornos incompatíveis com 

o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz e 
concórdia entre os cidadãos. Sr. Ministro, é espantoso como, sob o 
impacto de mais de 550 mil vidas perdidas na maior crise sanitária 
já enfrentada pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar 
demolir o edifício democrático! 

Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje tratadas 
abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleito-
ral e de algo que nos é sagrado – o voto. Nesse sentido, ameaçar 
a não realização de eleições em 2022, caso o resultado das urnas 
possa vir a contrariar os interesses daquele que detém o poder, é 
ofensa grave que não se pode tolerar. Porque não são os políticos 
de plantão, nem grupos civis ou militares ligados a eles, que deter-
minarão a integridade do processo eleitoral. 

Tal missão já está confiada à Constituição, guardiã maior 
da democracia. Sr. Ministro, reiteramos apoio incondicional ao 
sistema eletrônico de votação, sob monitoramento e responsabili-
dade desse Tribunal, e apelamos ao Congresso Nacional para que 
proteja esta que é, a um só tempo, grande conquista da sociedade 
e  prova da eficiência da Justiça eleitoral brasileira. Investir contra 
essa realidade, de forma a turvar o processo político, fomentar o 
caos e estimular ações autoritárias, não é, em definitivo, projeto de 
interesse do povo brasileiro. 

Com protestos de estima e admiração, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presiden-

te da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB  
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

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

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de 
Ciências - ABC 

Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Brasile-
ira de Imprensa - ABI 

Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência - SBPC

Sobre o Paco pela Vida e pelo Brasil
Pacto pela Vida e pelo Brasil, lançado no Dia Mundial da 

Saúde, completa um ano; saiba quais foram as conquistas e os de-
safios para 2021
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Mais de um ano se passou 
desde o início da pandemia do 
novo Coronavírus. De lá para cá, a 
Covid-19 já ceifou a vida de mais de 
300 mil brasileiros. Foi neste contex-
to, há um ano, que entidades assina-
ram e apresentaram no dia 7 de abril 
de 2020, em referência ao Dia Mun-
dial da Saúde, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, buscando uma 
ação propositiva para a “grave crise” enfrentada pelo Brasil – 
sanitária, econômica, social e política.

O Pacto afirma que a realidade exige de todos, especial-
mente de governantes e representantes do povo, o exercício 
de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e 
da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corre-
sponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, 
particularmente dos mais pobres e vulneráveis.

O documento propõe ainda que entre em cena no Bra-
sil “o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas 
científicas, políticas e modelos sociais que coloquem o mundo 
e a nossa sociedade em um tempo, de fato, novo”.  O Pacto foi 
assumido inicialmente por quatro organizações e assinado por 
mais de 100 organizações brasileiras. 

“Somos conclamados a dar passos significativos de uma 
nova cultura: a cultura da proteção, promoção e defesa da vida 
em todos os sentidos. Temos que nos conscientizar que a vida 
humana não pode existir sem a proteção da vida das águas, 
sem a vida da terra, sem a vida dos micro e macro organismos. 
Se continuarmos matando a terra, estaremos nos condenando a 
morte, a nós mesmos”, afirma o documento.

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, em diversas ocasiões já havia 
afirmado que a CNBB assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil 
impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cris-
to, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para 
clarear caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira pre-
cisa, com urgência, para construir um novo tempo.

Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no rico 
e interpelante horizonte de sua Doutrina Social, não se exime 
na tarefa de, em cooperação com segmentos da sociedade civil, 
no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar injustiças e dis-
criminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos dire-
itos e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição 
na conquista do Bem comum. “A Igreja assim o faz, estando no 
coração do mundo solidária, na força do testemunho do Reino 
de Deus, a caminho”, afirmou.

Mas, em um ano de existência do Pacto, o que mudou?
Segundo o bispo de Lages (SC) e presidente do Grupo 

de Trabalho (GT) do Pacto pela Vida e pelo Brasil, dom Guil-
herme Antônio Werlang, em um ano de existência do Pacto 
muitas coisas boas já aconteceram por meio da pressão exerci-
da, tanto pelas entidades signatárias como pela sociedade civil, 
sob os poderes constituídos. “Com isso conseguiu-se garantir 
a vacinação, a diminuição dos desastres ecológicos e políticas 
públicas mais eficientes”, afirmou o bispo.

Um dos desafios que ainda 
permanecem desde a apresentação do 
Pacto, segundo dom Guilherme, é a 
garantia do auxílio emergencial para 
as famílias. “Nós do Pacto pela Vida 
precisamos nos garantir, nos unir, 
para mobilizar a sociedade brasileira 
para reagir a essa política econômi-

ca e conscientizar os governantes de que a vida humana está 
acima do valor do mercado. Precisamos garantir que tenham-
os uma política econômica voltada para a defesa prioritária da 
vida do brasileiro”, alertou dom Guilherme.

Outro desafio citado por dom Guilherme é a fragilização 
do Sistema Único de Saúde, o SUS, por parte do governo bra-
sileiro. “O SUS é uma questão de política de Estado e não uma 
política de governo, de uma gestão. É o maior programa de 
saúde mundial e o mesmo está sendo fragilizado. É uma outra 
grande luta e desafio do povo brasileiro”, salientou.

Ainda, segundo dom Guilherme, as falsas notícias tam-
bém merecem atenção quando o assunto é desafio. “Devemos 
desconstruir as falsas notícias, as falsas informações sobre 
o que poderia vir a acontecer com as vacinas para conscien-
tizarmos aqueles que ainda são contra por causa de ideologias. 
Precisamos fazer uma mobilização nacional para que todo 
mundo vá querer se vacinar, é uma questão de ética”, reiterou.

A política ambiental preventiva é mais um dos desafios 
citados por dom Guilherme. “O centro-oeste brasileiro, espe-
cialmente as regiões do pantanal e do cerrado, vão começar a 
entrar na época da seca e tudo indica que poderão acontecer de-
sastres ecológicos mais graves do que os do ano passado, caso 
não tenhamos uma política preventiva”, alerta dom Guilherme.

Próximos passos
O Grupo de Trabalho (GT) Pacto pela Vida e pelo Brasil 

irá dinamizar as ações e compromissos assumidos pelo Pacto. 
Segundo dom Guilherme, o grupo  procurará fortalecer a ar-
ticulação das entidades signatárias do Pacto e as mais de 100 
organizações que aderiram a ele e com os princípios que defen-
dem. Ao longo de 2021, o objetivo é o avanço nas propostas 
para o fortalecimento de um grande diálogo social pela vida e 
pelo Brasil.

O grupo é composto por cinco bispos, cada um represen-
tante de uma das grandes regiões do Brasil. São eles:

- Centro Oeste – Dom Neri José Tondello, bispo de Juína 
(MT)

-  Leste – Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, bispo de 
Campos dos Goytacazes (RJ)

- Nordeste – Dom Limacêdo Antônio da Silva, bispo 
auxiliar de Olinda e Recife (PE)

- Norte – Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Rorai-
ma e segundo vice-presidente da CNBB

- Sul – Dom Guilherme Antônio Werlang, bispo de Lag-
es (SC), presidente do GT
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Campanha Missionária 2021 
Tema: Jesus Cristo é missão

Lema: “Não podemos deixar de falar sobre  o que vimos e ouvimos” (At 4,20)

As Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM) têm a responsabilidade 
de organizar a Campanha Missionária, 
realizada sempre no mês de outubro 
desde 1972. Colaboram nesta ação a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), por meio da Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial, e outros or-
ganismos que compõem o Conselho 
Missionário Nacional (COMINA).

“Jesus Cristo é missão” foi o tema 
escolhido para o mês missionário, cuja 
inspiração bíblica é “Não podemos deix-
ar de falar sobre o que vimos e ouvimos” 
(At 4,20). O novo contexto da pandemia 
que se estende de forma prolongada, 
evidenciou e ampliou o sofrimento, a 
solidão, a pobreza e as injustiças de que 
tantos já padeciam. Desmascarou nossas 
falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana.

Motivados pela Mensagem do Papa para o Dia Mundi-
al das Missões, a Campanha Missionária de 2021 destaca o 
testemunho de missionários e missionárias da compaixão e 
da esperança: “Neste tempo de pandemia, perante a tentação 
de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de 
um distanciamento social saudável, a missão de compaixão 
é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse 

distanciamento recomendável uma 
oportunidade de encontro, cuidado e 
promoção.” (Papa Francisco)

Os missionários e missionárias 
da compaixão e da esperança são pes-
soas anônimas que estão na linha de 
frente neste contexto de pandemia: 
profissionais da saúde, famílias enlu-
tadas com testemunho de esperança, 
populações em situação de rua e aban-
dono, migrantes indígenas, educadores, 
o mundo do trabalho, a solidariedade 
universal além fronteira e a campanha 
“Amazônia precisa de você”, realizada 
no primeiro semestre de 2020.

Como gesto concreto, em todas 
as Igrejas do mundo, realiza-se nos dias 
23 e 24 de outubro a coleta missionária, 
destinada de forma integral para a 
missão da compaixão. Oitenta por 

cento dos recursos são enviados à Congregação para Evan-
gelização dos Povos que faz circular um fundo universal de 
solidariedade, mantendo 1.050 dioceses nas periferias mais 
necessitadas do mundo. Os vinte por cento restantes ficam 
no Brasil e mantém os trabalhos das Pontifícias Obras Mis-
sionárias, compondo uma rede mundial de oração e caridade a 
serviço do Papa e da Missão da Igreja. (Do site das Pontifícias 
Obras Missionárias – Campanha Missionária 2021)

Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos
analisa projeto de energia solar

Em reunião ordinária na anoite do 
dia 19 de julho, presidida por Dom Adimir 
Antonio Mazali, o Conselho Econômico 
da Diocese analisou relatório das ativi-
dades do primeiro semestre do ano, apre-
sentado por Ildo Benincá, ecônomo da 
Diocese. Além do balanço semestral, Ildo 
deu informações sobre a execução do tes-
tamento de Dom Girônimo Zanandréa, 
aluguel do Seminário Bom Pastor em Barão de Cotegipe para 
funcionamento de escola; da parte do Seminário na qual funcio-
nou a Universidade Federal Fronteira Sul para outra instituição 
universitária e da chácara para um novo interessado. 

O Conselho analisou também projeto de construção de 
igreja da comunidade São Francisco, Bairro Aeroporto, da 
Paróquia São Cristóvão de Erechim, bem como o projeto de 
reforma do salão paroquial da Paróquia Santo Antonio de Jacut-

inga. O grupo continuou o estudo sobre 
energia solar. Uma empresa já visitou as 
paróquias e seminários para análise de 
possíveis locais a serem utilizados para 
a produção dessa energia.

 Dom Adimir apresentou ofício da 
RGE solicitando terreno junto à chácara 
do Seminário para instalação de estação 
de distribuição de energia. 

Por fim, Dom Adimir referiu-se à escolha de Mons. 
Cleocir Bonetti para Bispo de Caçador, SC, manifestando-lhe 
a alegria pela nomeação, gratidão pelos serviços prestados em 
nossa Diocese e votos de frutuoso ministério episcopal. 

Por sua vez, Mons. Bonetti expressou sua gratidão pela 
convivência e aprendizado no Conselho Econômico e invocou 
a bênção final sobre os participantes da reunião. 
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Em contexto de pandemia, festa de São Cristóvão
exorta ao cuidado e ao amor

A tradicional festa de São 
Cristóvão da Paróquia e Bairro 
do mesmo nome que envolve a 
cidade e mesmo a região, no dia 
25 de julho, teve dia dos mais fa-
voráveis nos últimos anos, mas 
com as restrições da prevenção 
à Covid-19, em vista dos quais a 
missa não pode ser campal. 

 A procissão motorizada que 
partiu da igreja São Pedro, inicia-
da às 08h20, prolongou-se até 
após meio-dia, com bênção dos condutores e seus veículos 
em frente à igreja. Outros dois locais de bênção de motoris-
tas e conduções foram no Posto Nonemacher e na Constru-
tora Viero, na BR 153. No sábado, das 13h30 às 17h, ela 
aconteceu em 11 locais da cidade. 

A novena e a festa ajudaram aos participantes a rezar 
e a refletir sobre este tema: “Com São Cristóvão, cuidar e 
amar” e o lema “tanto Deus amou o mundo que nos deu seu 
Filho único” . 

Pe. Anderson Francisco Faenello, o Pároco, presid-
iu a missa da festa no recinto da igreja, acompanhado pelo 
Diácono Jacir Lichinski. Como viajará para Roma na meta-
de de setembro para estudos na Academia Eclesiástica da 
Santa Sé, esta será a última festa que ele preside nesta tem-
porada de 4 anos na Paróquia, como observou sutilmente no 
final da celebração.  

Na primeira parte de sua homilia, recapitulou concisa 
e profundamente aspectos dos enfoques de cada noite da no-
vena: cuidar e amar a família, a comunidade, quem cuida, os 

doentes e enfermos, os migrantes 
e estrangeiros, os trabalhadores e 
empreendedores, e no tríduo final 
cuidar e amar na fé, na esperança 
e na caridade. Assim, enfatizou a 
natureza e a missão da família, a 
comunidade, a Igreja na qual se 
aprofunda o amor, os empreend-
edores que cuidam e precisam de 
cuidado, os doentes e enfermos a 
serem cuidados e alvo da oração, 
o acolhimento aos migrantes e es-

trangeiros, o trabalho com Cristo, n’Ele e com Ele, a força 
da fé, o impulso transformador da esperança e a caridade 
como identidade do cristão. 

 Na segunda parte da re-
flexão, Pe. Anderson ressaltou 
o princípio e o fundamento do 
cuidado e do amor, que é Deus, 
lembrando o lema da nove-
na e da festa e a passagem do 
evangelho na qual Cristo con-
vida a considerar o cuidado 
do Pai pelos lírios do campo, 
observando: se ele faz isso por 
eles quanto mais não fará por 
vocês? E o padre enfatizou, se 
belos são os lírios, muito mais 
belo o ser humano, criado à imagem e semelhança do próprio 
Deus. Citou testemunho de senhora, diante das provações da 
pandemia que disse: Deus sabe que estamos aqui.

Dom Adimir renova mandato de nove ministros
da sede paroquial Santa Ana de Carlos Gomes

Presidindo a festa da padroeira da 
Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes, 
dia 25 de julho, concelebrada pelo 
Pároco Pe. Davi Oliveira Pereira e Pe. 
Gilmar Petry, de Cascavel, em visita a 
Dom Adimir, o Bispo diocesano confir-
mou 9 ministros da sede paroquial no 
seu mandato ministerial. 

 Na homilia, Dom Adimir, res-
saltou que a liturgia do dia convidava 
“a partilhar o ‘Pão’ da vida com todos os que têm ‘fome’ de 
amor, de liberdade, de justiça, de paz, de esperança”. Lem-
brou os agricultores e motoristas em seu dia, bem como os 
avós e idosos no primeiro dia mundial deles, instituído pelo 

Francisco, para o qual enviou emocio-
nante mensagem. Destacou a missão 
dos ministros na comunidade de ani-
mar a liturgia, a convivência e o serviço 
fraterno. 

Após a celebração, os partici-
pantes e outros interessados puderam 
retirar e levar para suas casas galeto e 
macarronada, previamente reservados, 
uma vez que os cuidados sanitários do 

momento não permitiam o almoço de confraternização. 
Segundo Pe. Davi, a “comunidade Carlosgomense 

agradece de coração a visita do Bispo diocesano Dom Adi-
mir e desde já o espera para uma próxima visita”.
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Pe. Maicon despede-se da Paróquia N. Sra. Aparecida
e Pe. Wolney assume como administrador paroquial

 Em missa na igreja da sede pa-
roquial Nossa Senhora Aparecida do 
Bairro Bela Vista, Erechim, às nove 
horas dia primeiro de agosto, data em 
que a paróquia completava dez anos 
de criação e dia do jubileu de ouro 
da Diocese de Erexim, o bispo dioc-
esano Dom Adimir Antonio Mazali 
deu posse, como Administrador Pa-
roquial, ao Padre Wolney Toigo, do 
clero da diocese de Palmas-Francisco 
Beltrão, PR, a serviço da diocese por convênio entre os re-
spectivos bispos, com a despedida do até então Pároco, Pe. 
Maicon André Malacarne, que em setembro viajará a Roma 
para especialização em Teologia Moral. Além dos dois pa-
dres da Paróquia, concelebram os padres Anderson Faenel-
lo, da Paróquia São Cristóvão, e Antonio Valentini, da Cúria 
Diocesana, com a participação do diácono Leonardo Fávero, 
ordenado na véspera na Catedral São José.

 Dom Adimir introduziu a homilia lembrando o jubileu 
de ouro da Diocese e o início do mês vocacional, cujo pri-
meiro domingo contempla a vocação ao ministério ordenado, 
cumprimentando os padres por seu dia. A seguir, citou parte 
do documento do Papa Paulo VI pelo qual criou a Diocese de 
Erexim em 27 de maio de 1971, no qual se constata o empen-
ho da Igreja em realizar sua missão em cada região do mun-
do. Nesta, formamos a Igreja peregrina de Deus, alimentada 
por sua Palavra e pelo Pão da Vida que é o próprio Cristo, 
conforme o evangelho do domingo. Em relação ao jubileu da 
Diocese, ressaltou a caminhada dos 50 anos, conduzida pelos 
bispos que o precederam, Dom João Hoffmann e Dom Girôn-
imo Zanandréa, já falecidos, e Dom José Gislon, agora Bispo 
de Caxias do Sul e Presidente do Regional Sul 3 da CNBB. 
Destacou também a ação dos padres, diáconos, ministros, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas. Observou que a cele-
bração desta história leva a olhar para o futuro, com o desafio 
de realizar a missão essencial da Igreja, a evangelização, sen-
do todos chamados a ser pessoas novas, conforme a segunda 
leitura do dia. História a ser construída com esperança, en-
frentando os desafios que se apresentam, como, atualmente, 
a pandemia e suas consequências. Expressou agradecimento 
especial ao Pe. Maicon por sua vida e sua ação presbiteral, 
conciliando o serviço na Paróquia e na Coordenação Dioce-
sana de Pastoral. Garantiu-lhe que a Diocese o acompanhará 
com a oração e o apoio em seu tempo de estudos em Roma. 
Desejou ao Pe. Woney frutuoso ministério como administra-
dor paroquial. Por fim, exortou a todos à oração permanente 
por todas as vocações, comprometidos pela missão batismal. 
Por ser o primeiro domingo do mês vocacional dedicado à 
vocação ao ministério ordenado, ressaltou a oração para ter-
mos mais padres, que têm a missão de levar Cristo à comuni-
dade e a comunidade a Ele. 

Manifestações no final da cel-
ebração

- Pe. Maicon, tomado de muita 
emoção que chegou a lhe embargar 
a voz, iniciou sua mensagem dizen-
do que toda despedida é difícil e que 
toda palavra é pouca. Citou poeta 
italiano para o qual a  melhor pala-
vra é o silêncio. Porém, se a despe-
dida é difícil, ele a vive também com 
alegria porque sabe que pode voltar 

ao coração de todos. Agradeceu aos pais e à irmã, presentes 
na celebração; a todas as famílias da Paróquia que se tor-
aram também sua família; a Dom 
Adimir e à Diocese por lhe propor-
cionarem um tempo de formação 
especial, mesmo com muitas ne-
cessidades a serem atendidas; aos 
conselhos e pastorais das comuni-
dades; às colaboradoras da secre-
taria e residência da sede paroqui-
al; ao Pe. Wolney pela convivência 
enriquecedora nos últimos três 
meses. Também pediu perdão se 
em algum momento não foi o pai que deveria ter sido, se 
passou por cima de algo, se não escutou como deveria, por 
qualquer falha que tenha tido. Prometeu rezar por todos e 
pediu oração por ele. 

- Pe. Wolney, depois de ter 
sido oficializado pelo Bispo como 
administrador paroquial, disse as-
sumir a função com gratidão e con-
fiança. Manifestou sua disposição 
de estar a serviço de todos,  valo-
rizando o passado e olhando o fu-
turo com esperança, no desejo de 
que Deus inspire a ele e a todos a 
pedir a Cristo, conforme o evangel-
ho do dia, dá-nos sempre deste Pão. 
Nele e com Ele, poderemos revestir-nos do ser novo como 
São Paulo recomendou à comunidade de Éfeso. Agradeceu 
a Dom Adimir, aos padres e a todas as pessoas pelo acolhi-
mento que lhe deram. 

- Pela Paróquia, Taísa Zulian dirigiu palavras de agra-
decimento ao Pe. Maicon e de boas-vindas ao Pe. Wolney. 
Iniciou citando São João Maria Vianney, o Cura D’Ars, para 
o qual o padre não é para si mas para os outros. O padre 
torna-se ministro e servidor das coisas de Deus para o povo. 
Dedica toda a vida na realização do chamado de Deus. Ex-
pressou cumprimentos aos padres por seu dia. Em relação ao 
Pe. Maicon destacou diversas virtudes que o caracterizam, a 
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maneira certa de falar, sabedoria, dedicação, paciência, gen-
erosidade, solidariedade e tranquilidade. Tem capacidade es-
pecial de estar com as crianças. Suas homilias são profundas 
e inspiradoras. Foi idealizador do projeto a igreja nas casas. 
Estava sempre pronto a acolher a todos com o chimarrão até 
que a pandemia impediu de partilhá-lo. Fez-se conquistar e 
conquistou a todos. Pode contar com o carinho e a oração 
de todos. Dirigindo-se ao Pe. Wolney observou que quando 
alguém vai, outro vem. Pelo pouco tempo em que está na 
paróquia deu para se perceber que tem um coração gigante. 

É possuidor de muitos conhecimentos a partilhar. Já con-
quistou a muitos. Desejou-lhe ótimo trabalho na missão de 
conduzir a Paróquia de agora em diante. 

Concluídas as manifestações, representantes das co-
munidades entregaram brindes ao Bispo, aos padres e ao 
diácono. 

O Bispo concluiu a celebração reiterando seus agra-
decimentos a todos e abençoando os participantes.

Solene celebração jubilar de ouro da Diocese de Erexim 
E x a t a m e n t e 

nos 50 anos de sua 
instalação e posse do 
seu primeiro Bispo, 
na tarde do primeiro 
dia de agosto e início 
do mês vocacional, 
a Diocese de Erex-
im viveu solene cel-
ebração jubilar de 
ouro na Catedral São 
José. Foi presidida 
pelo Bispo Diocesano 
Dom Adimir Antonio Mazali e concelebrada pelo Arcebispo 
Metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luís Weber, 
pelo Bispo de Caxias do Sul e Presidente do Regional Sul 3 
da CNBB, Dom José Gislon, Bispo de Erexim por 7 anos, 
e por mais de 40 padres, com a participação de 6 diáconos 
permanentes e o diácono seminarista que em breve será or-
denado presbítero, religiosas, membros das diversas pas-
torais, representantes das 30 paróquias, autoridades civis, 
judiciárias e militares e diversas outras pessoas convidadas 
dentro do limite das atuais restrições sanitárias. O Coral N. 
Sra. de Fátima, sob a direção do Pe. José Carlos Sala, com-
positor do hino do jubileu, dos hinos das romarias e outros, 
deu especial brilho à celebração pela leveza dos cantos e da 
música. 

No início da celebração, foram introduzidos símbolos 
marcantes da vida diocesana, a imagem de N. Sra. de Fátima 
lembrando as romarias anuais, fator preponderante na uni-
dade diocesana; a imagem de São José, Patrono Universal da 
Igreja e padroeiro da Diocese e o mapa da mesma, lembran-
do as 30 paróquias, constituídas em 7 Áreas Pastorais, com 
mais de 400 comunidades. 

No final da missa, Dom Adimir, fazendo uso da fac-
uldade que lhe é própria como Bispo diocesano em certas 
celebrações especiais, concedeu a indulgência plenária aos 
participantes presenciais e virtuais nas condições costumei-
ras, confissão recente, comunhão eucarística, renovação da 
fé e oração pelo Papa. A bênção apostólica da indulgência 
foi precedida pelo canto do Te Deus, hino solene de ação 
de graças, e seguida pelo repicar dos sinos como sinal de 

alegria e gratidão pelo 
jubileu. 

Antes da con-
clusão, houve o pro-
nunciamento de Dom 
Rodolfo e Dom José.

A homilia de 
Dom Adimir

Depois de 
saudação aos bispos, 
aos padres, diáconos 
e ministros, lider-
anças e outros partic-

ipantes, autoridades civis, judiciárias e militares, lembrou o 
início do mês vocacional, cuja primeira semana contempla a 
vocação ao ministério ordenado, razão pela qual manifestou 
agradecimento e cumprimentos a todos os ordenados. Ci-
tou o documento de São Paulo VI de 27 de maio de 1971 
que criou a Diocese de Erexim, instalada em primeiro de 
agosto seguinte. Como tal, ela se empenhou na realização 
da missão essencial da Igreja, evangelizar, conduzida por 
Dom João Hoffmann, Dom Girônimo Zanandréa, ambos já 
falecidos, por Dom José Gislon, participante da celebração. 
Expressou gratidão a todos os que participaram desses 
50 anos de Diocese, superando obstáculos e adversidades 
próprias que a missão enfrenta. Ressaltou que se abre uma 
nova etapa da caminhada, a ser percorrida na esperança e na 
experiência dos discípulos de Emaús que inspirou o lema 
jubilar, “Caminha conosco, Senhor”. Para esta nova etapa, 
é necessário unir forças na diversidade dos dons e carismas 
para enriquecer nossa Igreja e torná-la sempre mais viva e 
atuante, numa só fé, num só coração e numa só alma, “tendo 
em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus”. Exortou 
a todos à permanente oração pelas vocações sacerdotais, 
religiosas, missionárias e leigas, para atender às prementes 
necessidades da evangelização. Concluiu desejando que 
São José e N. Sra. de Fátima nos ensinem a caminhar na 
fidelidade a Jesus, no amor ao próximo e a formar cada vez 
mais, uma Igreja promotora dos valores humanos em nossas 
famílias e em nossa sociedade, “a serviço da fé e da vida”. 
(Acima, íntegra da homilia de Dom Adimir)
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Pronunciamento de 
Dom Rodolfo

O Arcebispo Metropol-
itano, após as saudações, re-
cordou a criação da Diocese 
de Passo Fundo, hoje Arquid-
iocese, em 13 de março de 
1951. Até então, toda a região 
de lá e daqui pertencia à Di-
ocese de Santa Maria, hoje 
também Arquidiocese. Com 
a nova Diocese, a região de 
Erexim pertencia toda a ela. 
Mas 20 nos depois, havia ne-
cessidade de novas estruturas 
para cumprir melhor a missão 

de evangelizar. Por esta necessidade, mas também por desejo 
da região, encaminhou-se a criação da Diocese de Erexim. 
Ressaltou viver dois sentimentos, de gratidão e de confi ança. 
Como Arquidiocese e Província Eclesiástica de Passo Fundo, 
rendemos graças ao Senhor por todos que participaram desta 
história, unidos a toda a Igreja pela parte da Igreja daqui. 
Rogamos ao Senhor, invocando os santos e santas padroe-
iros, por Dom Adimir, pelos presbíteros, pelos religiosos e 
por todo o povo para que a missão se realize na esperança. 
Como foi dito a Abraão que seria uma bênção, esta Diocese 
também é uma bênção para o povo e para a Igreja. Que ela 
continue realizando sua missão. 

Pronunciamento de Dom José
Após a 

saudações, expres-
sou sua gratidão a 
Deus por ter feito 
parte da história de-
sta Diocese aqui 
servindo como Bispo 
por sete anos. Res-
saltou a importância 
do serviço prestado 
por todas as pessoas 
do passado e do pre-
sente. Desejou que 

esta história de vida, marcada pela fé, seja acolhida e man-
tida viva nos corações das novas gerações. Que o Senhor 
abençoe a todos, guarde e fortaleça na fé e na esperança.

Íntegra da mensagem de Dom José
Saúdo Dom Rodolfo Weber, Arcebispo Metropolitano 

da Arquidiocese de Passo Fundo e Vice-Presidente do Re-
gional Sul 3 da CNBB; Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo 
da Diocese de Erexim, que hoje celebra seu Jubileu de insta-
lação; o Mons. Cleocir Bonetti, Bispo nomeado da Diocese 
de Caçador; o Padre Alvise Follador, pároco da Catedral São 
José; e o Pe. Antonio Valentini Neto, Chanceler do Bispado 
e primeiro sacerdote diocesano ordenado depois da insta-
lação da Diocese. Através dele, saúdo todos os sacerdotes, 
os diáconos, os religiosos, as religiosas, os seminaristas, as 
autoridades civis, judiciárias e militares, presentes ou repre-
sentadas, entre outras, o Prefeito de Erechim e Presidente da 
Associação dos Municípios do Alto Uruguai, Paulo Alfredo 
Polis. Minha saudação afetuosa às lideranças das comuni-
dades e ao querido Povo de Deus desta Diocese, que está 
aqui na catedral, participando desta Solene Celebração Eu-
carística de ação de graças, mas também àqueles, que nos 
acompanham pelas rádios e plataformas sociais. 

Estar participando com vocês, nesta data, é uma opor-
tunidade para manifestar minha gratidão a Deus, por fazer 
parte da história desta Diocese, deste querido povo a quem 
tive a alegria e a graça de servir como Bispo e Pastor, duran-
te sete anos. Mas também manifestar gratidão a todos aque-
les que trabalharam antes e durante todo esse tempo, para 
que essa Igreja Diocesana pudesse ser uma realidade que 
acolhe e evangeliza o Povo de Deus, a caminho da casa do 
Pai. Desta bonita história de fé participaram Bispos, sacer-
dotes, diáconos, religiosas/os, avós, pais e mães de famílias, 
jovens, adolescentes. O serviço de cada um, pela causa do 
Evangelho, ajudou a construir uma história marcada pela fé 
deste povo, nesses cinquenta anos, mas também moldou o 
rosto e deu uma identidade a esta Igreja particular. Aqui, o 
Povo de Deus celebra a sua fé e peregrina para a casa do Pai, 
sob o olhar materno da mãe de Jesus, a Virgem Maria, Sen-
hora de Fátima, e de São José, padroeiro Universal da Igreja 
e desta Diocese. Que a vossa história de vida, marcada pela 
fé, seja acolhida e mantida viva nos corações das novas ger-
ações. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos fortaleça 
na fé e na esperança.

Parabéns a Diocese de Erexim, parabéns a você, Dom 
Adimir, aos sacerdotes, diáconos e a todo esse querido Povo 
de Deus. 

Site da Diocese de Erexim:

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Dom Adimir celebra sua primeira ordenação diaconal 
Presidindo missa na Cate-

dral São José, no dia 31 de julho, 
dia de Santo Inácio de Loyola, 
véspera do início do mês voca-
cional e da celebração festiva do 
jubileu de ouro da Diocese de 
Erexim, Dom Adimir ordenou 
diácono o seminarista Leonardo 
Silva Pereira Fávero, da Paróquia 
N. Sra. da Salette, Três Vendas. 
Foi a sua primeira ordenação di-
aconal, assim como realizará sua 
primeira ordenação presbiteral 
no dia 19 de setembro, em Cascavel.

A missa foi concelebrada pelo Mons. Cleocir Bonetti, 
Bispo eleito de Caçador, SC e por outros 29 padres, com a 
participação de dois diáconos, seminaristas, religiosas, fa-
miliares e amigos do novo diácono e pessoas da comunidade 
e foi animada pelo coral N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. 
José Carlos Sala. 

Após a homilia, Dom Adimir interrogou o ordenando 
a respeito de suas disposições para o ministério e convidou 
a todos a invocar a intercessão dos santos e santas através 
da ladainha, durante a qual todos ajoelharam e Leonardo se 
prostrou ao chão em sinal de humildade e total dependên-
cia de Deus. Concluída a invocação, o Bispo 
impôs as mãos sobre Leonardo e pronunciou 
a oração consecratória, conferindo-lhe a orde-
nação diaconal. A seguir, Pe. Clair entregou a 
estola ao novo diácono e amigos lhe deram a 
dalmática, a veste diaconal. Dom Adimir lhe 
entregou o Evangeliário e lhe deu o abraço de 
paz. Os padres fizeram o mesmo. A celebração 
prosseguiu com a profissão da fé.

No final da celebração, houve algumas 
manifestações.

A homilia de Dom Adimir
De início, ele lembrou que a Diocese está 

vivendo a alegria do ano jubilar de ouro com o 
ponto alto de suas celebrações no dia seguinte, 
coincidindo com o da sua instalação em 1971. Mas a orde-
nação diaconal de futuro padre da Diocese, a primeira que 
ele estava realizando, é alegria maior. É dom de  Deus para a 
Igreja Particular, motivo de especial gratidão a Ele. Desejou 
que a ordenação suscite novas vocações ao ministério orde-
nado, fortaleça os já ordenados, confirme os leigos e leigas 
em sua missão, dê novo impulso aos religiosos e religio-
sas. Na sequência, referiu-se à primeira leitura da missa, que 
lembrava a instituição dos diáconos na Igreja nascente e à 
segunda leitura, com a exortação de São Paulo na carta aos 
filipenses: “Vivei à altura do mistério de Cristo”, lema do 

ordenando ao diaconato. A par-
tir do Evangelho, que falava do 
mandamento do amor, ressaltou o 
espírito que deve animar a todos 
no serviço a Deus e aos irmãos. 
Dirigindo-se especialmente ao 
ordenando, exortou-o a ser pes-
soa de bem, cheia do Espírito 
Santo e da sabedoria, a cumprir 
a vontade de Deus, a servi-lo na 
pessoa dos irmãos. Vivendo o 
celibato, está consagrado indivis-
amente a Deus. Enraizado na fé, 

apresentar-se-á de coração puro diante de Deus e da humani-
dade. Recordou-lhe as funções próprias do diácono, ministro 
do altar, proclamar o evangelho, instruir os fiéis, celebrar o 
batismo, o matrimônio, levar a comunhão eucarística aos en-
fermos, presidir exéquias. Com o serviço do altar, deve viver 
o da caridade, de tal modo a ser reconhecido como ministro 
do Senhor. Recomendou-lhe manter intensa e profunda vida 
de oração, centrada na Eucaristia, para que, assim, seu falar 
de Cristo seja expressão do seu falar com Ele. (Acima, a 
íntegra da homilia)

Manifestações no final da celebração
- Padre Dirceu Balestrin, pela Pastoral Presbiteral, 

ressaltou o ministério episcopal de Dom Ad-
imir há um ano na Diocese, a nomeação de 
Mons. Bonetti para Bispo de Caçador, SC, 
com ordenação episcopal dia 12 de setembro. 
Destacou que o novo diácono viveu intensa-
mente seu processo formativo e desejou que 
sua ordenação seja motivo para despertar em 
muitos jovens a decisão pelo sacerdócio. Ela 
é também grande presente para a Diocese na 
véspera da grande celebração de seu jubileu de 
ouro e do início do mês vocacional

- O novo diácono expressou sua gratidão 
a Deus, a Dom Adimir, a Mons. Cleocir, ao Pe. 
Clair, Reitor do Seminário Maior São José e a 
todos os formadores, ao Pe. Alvise que o bati-
zou há 31 anos. Recordou seus pais e seus avós 

já falecidos e as famílias que o ajudaram na sua caminhada 
vocacional. Testemunhou viver alegria especial de receber 
o diaconato na véspera do jubileu de ouro da Diocese e que 
seu projeto de vida é realizar o seu lema de viver à altura do 
mistério de Cristo. Pediu orações por ele. 

Pe. Alvise, antes de algumas comunicações, fez alusão 
ao fato de ter batizado o novo diácono, que em breve será 
ordenado presbítero. Aludiu também à ordenação episcopal 
de Mons. Bonetti. Agradeceu a todos os que participaram da 
preparação da celebração.
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Câmara de Vereadores de Erechim
concede menção honrosa à Diocese pelo jubileu de ouro

Proposta pelos ver-
eadores Anacleto Zanella 
e Sérgio Alves Bento, a 
Câmara de Vereadores de 
Erechim realizou sessão 
solene, na tarde do dia 02 
de agosto, concedendo 
menção honrosa para a 
Diocese de Erexim pelos 
seus 50 anos de criação e 
de instalação.

Depois dos procedimentos iniciais da sessão, a Pres-
idente da Câmara, Ana Oliveira, convidou o Vereador Ana-
cleto Zanella a fazer uso da palavra. Ele apresentou dados 
históricos da região, ocupada por indígenas até a vinda de 
descendentes de europeus e outros no início do século 19. De-
stacou a criação da Colônia Erexim pelo Governo do Estado 
em 1908, com sede na atual Getúlio Vargas, que se chamava 
Erechim e a inauguração da Ferrovia São Paulo-Rio Grande 
do Sul como fatores preponderantes da colonização da região. 
Ressaltou aspectos da ação da Igreja, como a criação da 
Frente Agrária Gaúcha que motivou a criação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais, sua mobilização 
para a Constituição de 1988, a atuação nos 
movimentos sociais, o apoio para a vinda 
da Universidade Federal Fronteira Sul, a 
construção do Seminário N. Sra. de Fátima, 
com a inauguração da primeira parte em 
1955 com a presença do Governador do Es-
tado, Ildo Meneghetti e a segunda em 1956, 
com a presença do Presidente da Repúbli-
ca, Juscelino Kubitschek de Oliveira, bem 
como do Santuário N. Sra. de Fátima, inau-
gurado em 1960, a recente revitalização dele 
e de sua esplanada, os passos da criação da 
Diocese e seu atual Plano de Evangelização. 
Referiu também a ordenação de dois bispos, Dom Demétrio 
Valentini e Dom Girônimo Zanandréa, e da recente nomeação 
episcopal de Mons. Cleocir Bonetti. Enfatizou a atuação do 
Pe. Benjamin Busatto, Pároco da paróquia São José, Erechim, 
entre 1926 a 1950, que foi um dos idealizadores da Romaria 
de Nª Sra. da Salette, em Marcelino Ramos, em 1935; coor-
denou a construção da igreja São José; auxiliou na criação de 
Cooperativas Agrícolas na região; era escritor e radioamador; 
fundou o Círculo Operário de Erechim; auxiliou na criação 
dos primeiros Sindicatos Operários em Erechim e nas primei-
ras Carteiras Profissionais de Trabalhadores; foi presidente 
da Associação Rural de Erechim por vários anos, inclusive 
no período da II Guerra Mundial; foi Vereador de Erechim 
(1946-1947). Apontou cinco desafios para a Igreja e para a 
sociedade da região: 1) A continuidade do trabalho em defesa 

da VIDA, como o com-
bate à COVID-19, a mel-
horia constante do SUS 
– o trabalho da Pastoral 
da Saúde; 2) O enfrenta-
mento das condições de 
fome e pobreza da popu-
lação em vulnerabilidade 
social; 3) A participação 
forte na construção da 

Agenda 2030 da ONU, com seus 17 objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, em conformidade com a Encíclica Lau-
dato Si – sobre o cuidado da nossa Casa Comum, do Papa 
Francisco, em 2015; 4) Atenção especial ao trabalho com os 
jovens, particularmente os que se encontram em situação de 
pobreza, sem estudar e sem trabalhar, vitimados por todo tipo 
de violência. Essa proposta sintoniza com os objetivos espe-
cíficos 2 e 3 do Plano Diocesano e com o trabalho da Pastoral 
da Juventude; 5) Fortalecer o processo de construção de uma 
sociedade democrática e plural, a partir do objetivo geral do 
Plano Diocesano, que visa uma Igreja Evangelizadora de co-
munhão e participação. 

Depois da entrega da Menção Honro-
sa ao Bispo Diocesano juntamente com o 
Vice-Prefeito, Flávio Tirello, e os Ver-
eadores proponentes da mesma, a Presi-
dente do Legislativo Erechinense convidou 
Dom Adimir Antonio Mazali a fazer uso da 
palavra.

Ele expressou saudação muito cor-
dial às autoridades e a todos os presentes. 
Ressaltou que nos seus 50 anos, a Diocese, 
vencendo obstáculos diversos e enfrentan-
do desafios, empenhou-se em construir uma 
comunidade viva de fé e esperança guiada 
pelos pastores. Manifestou gratidão a todos 

os que participaram ativamente nesta caminhada, em parce-
ria com as lideranças da sociedade. Segundo o Bispo, agora 
abre-se nova etapa para a Igreja Diocesana, que exigirá todo 
empenho e dedicação no contexto dos desafios atuais, entre 
eles a superação da pandemia Covid-19. Assegurou que a 
Diocese, somando forças com todas as lideranças dos mais 
diversos segmentos, buscará construir uma sociedade jus-
ta e fraterna, na qual todos se sintam verdadeiros irmãos e 
o bem comum prevaleça sobre todos os interesses de cada 
segmento. Por fim, apresentou efusivos agradecimentos 
pela menção honrosa concedida à Diocese em seu cinquen-
tenário, desejando a todos os que participam do Legislati-
vo e do Executivo municipal êxito em seus projetos para o 
desenvolvimento da região, particularmente de Erechim. 
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Bispo e Padres da Diocese de Erexim em retiro anual
Com os devidos cuidados sani-

tários de prevenção à Covid-19, Dom 
Adimir Antonio Mazali e mais de 35 
padres da Diocese de Erexim realizaram 
seu retiro anual na Casa Recanto da Me-
dianeira, em Veranópolis, do dia 09 de 
agosto à tarde até a manhã do dia 13. O 
orientador do retiro foi o bispo emérito 
de Montenegro, Dom Paulo Antônio de 
Conto. 

Na abertura do retiro, Dom Paulo acentuou a natureza 
e a importância do retiro, como tempo especial da graça de 
Deus para o padre fortalecer sua espiritualidade no cuidado 
de si mesmo para cuidar sempre melhor dos 
irmãos e irmãs que lhe são confiados na con-
dução pastoral. 

Dom Adimir, na abertura e na missa 
que presidiu no final do primeiro dia, res-
saltou a oportunidade de cada padre rever sua 
vida para que seja marcada pelo querer de 
Deus e guiada por seus ensinamentos. À luz 
da liturgia da Palavra do dia, a partir do pres-
suposto de abrir o coração para Deus, indicou 
três compromissos: andar em seus caminhos, 
amá-lo e servi-lo plenamente, guardar seus 
preceitos e mandamentos. Apresentou um 
“acróstico” da palavra “retiro”: 

R – recolhimento, distanciar-se do dia-a-dia para en-
trar em si mesmo; 

E – encontro consigo, com Deus e 
com os irmãos; 

T – tempo da graça que Deus pro-
porciona. 

I – interiorização e intercessão 
(orar pelos que rezam por nós); R – rec-
onciliação, renovação, para isto, funda-
mental o sacramento da confissão; 

O – Obediência ao Espírito Santo. 
Destacou também a importância do silêncio exterior para o 
silêncio interior. E tudo para todos saírem renovados e rean-
imados para reanimar os irmãos e irmãs nesta fase de flexi-
bilização na dura experiência da pandemia.

Aspectos das reflexões do orientador 
do retiro: Dom Paulo de Conto, entre outros, 
propôs reflexão sobre os seguintes aspectos 
no retiro com o Bispo e os padres da Diocese 
de Erexim: natureza e importância do retiro 
na vida do padre e condições para vivê-lo 
com proveito; fraternidade presbiteral numa 
Diocese, as relações dos padres entre si e 
com o Bispo e vice-versa; conselhos evan-
gélicos da pobreza, castidade e obediência; 
a misericórdia, a missão do padre de ou-
vir, consolar e perdoar pelo sacramento da 

confissão; o perfil sacerdotal e pastoral do presbítero hoje; 
proposta para uma vida saudável; viver sacerdotal, sacrifício 
e alegria.

Depoimentos pessoais, agradecimentos e despedidas
marcam reunião dos padres da Diocese com o Bispo

Observando os protoco-
los de prevenção à Covid-19, 
o Bispo e os padres da Diocese 
de Erexim realizaram reunião 
na manhã do dia 17 de agosto, 
no Seminário N. Sra. de Fáti-
ma. Na oração inicial, foram 
lembradas diversas realidades 
do momento: a solenidade da 
Assunção de N. Sra no domingo anterior, o ano jubilar de 
ouro da Diocese, de São José e da família Amoris Laetitia, 
as próximas romarias, a vocação à vida consagrada, a pan-
demia e suas consequências, o terremoto no Haiti e a situ-
ação do Afeganistão, a ordenação episcopal de Mon. Cleocir 
Bonetti e a ida do Pe. Maicon e Pe. Anderson para estudos 
em Roma. 

A seguir, Dom Adimir reservou tempo especial para o 
depoimento de padres que passaram por tratamento de saúde 
ou ainda estão passando. Solicitou também a cada padre a 

indicação de três nomes para o 
serviço de vigário geral da Di-
ocese, cuja nomeação ele fará 
mais adiante. 

Conforme a pauta da 
reunião, seguiram-se comuni-
cações e encaminhamentos so-
bre cursos da Escola Diocesa-
na de Formação, encontros de 

formação dos que concluíram a Escola Diaconal e poderão 
ser ordenados em breve e curso para novos candidatos, as 
próximas romarias de N. Sra. da Santa Cruz, da Salette e de 
Fátima, Seminários, preparação para os sacramentos, retom-
ada da catequese de forma presencial, andamento do projeto 
de energia solar fotovoltaica e outros. 

Na parte final da reunião, Dom Adimir agradeceu as três 
integrantes do presbitério que em breve se ausentarão da Di-
ocese. Ao Pe. Maicon André Malacarne por seus trabalhos na 
coordenação de pastoral e paróquias, com encaminhamento 
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para especialização em Teologia Moral 
em Roma, cuja viagem depende ainda 
de autorização do ministério da saúde 
da Itália por causa da pandemia. Por 
sua vez, Pe. Maicon agradeceu a todos 
e manifestou viver situação de expecta-
tiva em vista do tempo que passa e não 
ter ainda a liberação para viajar. O Bis-
po agradeceu ao Pe. Anderson Francisco 
Faenello por sua atuação no Tribunal Eclesiástico na Provín-
cia de Passo Fundo e na Diocese, bem como na formação e 
em paróquias e que deverá estar na Academia Diplomática da 
Santa Sé no dia 14 de setembro, mas também dependendo de 
liberação para a viagem. Pe. Anderson relatou que no dia em 
que recebeu a carta comunicando sua escolha para os estudos 
diplomáticos e doutorado em Direito Canônico, o evangelho 
da liturgia era a passagem da oferta da viúva e que se sentiu 
chamado a dar o pouco de sua vida a serviço da Igreja. Garan-
tiu sua oração por todos e conta com a de todos. Dom Adimir 

expressou agradecimento a Mons. Cleo-
cir Bonetti, eleito Bispo de Caçador, SC 
e que continua como Vigário Geral da 
Diocese. Por sua vez, Mons. Bonetti, 
com muita emoção, narrou como re-
cebeu a nomeação para o episcopado e 
sua disposição pessoal em vivê-la. Res-
saltou que sempre continuará sentin-
do-se membro do presbitério desta Di-

ocese à qual cultiva e cultivará profunda gratidão. Referiu-se 
a seu lema, “Com Coração de Pai” (“Patris Corde”), inspirado 
no título do documento do Papa Francisco pelo qual instituiu 
o ano dedicado a São José. Convidou para sua ordenação e 
posse e pediu a bênção de todos, ajoelhando-se para recebê-la. 

Finalizando a reunião, Dom Adimir observou que 
a Diocese está sendo generosa colocando dois padres a 
serviço da Igreja de forma definitiva e enviando um para 
estudos com ausência por mais de dois anos. Mas confia na 
Providência Divina. 

Preparação conclusiva de candidatos à ordenação diaconal
De 2017 a 2019, a Escola Diaconal São Lourenço Már-

tir realizou curso de formação para possíveis candidatos ao di-
aconado permanente. Diversos deles poderão ser ordenados no 
próximo ano.

Na noite do dia 16 de agosto, no Centro Diocesano houve 
reunião deles com o Bispo e a direção da Escola Diaconal. 

Nela, foram programados três encontros de formação e 
preparação para a ordenação nos dias 25 de setembro, 30 de out-
ubro e 27 de novembro, das 08h às 16h, no Centro Diocesano sobre 
os seguintes temas: a diaconia da palavra, a diaconia da caridade, a 

diaconia da liturgia, com assessor específico para cada assunto. Haverá também um retiro, marcado para os dias 2 e 3 de abril do 
próximo ano. O primeiro dia será só para os candidatos ao diaconado. O segundo terá a participação de suas esposas. 

Bispo eleito de Caçador, SC, faz solene profissão de fé
e juramento de fidelidade no exercício do episcopado

Em missa presidida 
por Dom Adimir Antonio 
Mazali, Bispo da Diocese de 
Erexim, concelebrada por três 
padres, no Santuário N. Sra. 
de Fátima, na noite do dia 22 
de agosto, início da semana 
da vocação laical dentro 
do mês vocacional, Mons. 
Cleocir Bonetti, Bispo eleito 
de Caçador, SC, fez sua solene 
profissão de fé e juramente de 
fidelidade no exercício do episcopado, atos indispensáveis 
antes da ordenação de todo novo bispo. A missa teve a 
participação do mestre de cerimônias da Diocese, Pe. Lucas 
Stein, de familiares e amigos de Mons. Bonetti, servidores 

da Cúria Diocesana, membros 
de diversas pastorais e outras 
pessoas, dentro do estabelecido 
pelas normas sanitárias atuais. 
A celebração foi transmitida 
pelo facebook e youtube do 
Santuário. 

A homilia foi 
proferida pelo próprio Mons. 
Bonetti. Iniciou expressando 
agradecimentos ao Bispo, 
aos padres presentes, aos 

colaboradores da Cúria, aos participantes presenciais e 
virtuais, especialmente da Diocese a que foi nomeado 
Bispo, Caçador, SC. Prosseguiu desenvolvendo reflexão 
a partir da pergunta “a quem queremos seguir e servir?”, 
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à luz da primeira leitura e da passagem do Evangelho do 
dia. Na primeira leitura, Josué, que passou a conduzir o 
povo após a morte de Moisés, em assembleia, conclama a 
todos a uma definição: servir ao Deus que os libertara da 
casa da escravidão ou aos ídolos dos povos junto aos quais 
se encontravam, adiantando que ele e sua família serviriam 
ao Senhor. Todos retomaram o compromisso da Aliança. 
De forma semelhante, no evangelho, Jesus pergunta 
incisivamente aos doze se também querem abandoná-lo, 
diante da murmuração e da desistência de muitos em segui-
lo por causa de sua catequese sobre o 
Pão da Vida, seu próprio Corpo, que Ele 
anunciava. Ressaltou que o seguimento 
a Cristo é difícil, mas traz felicidade. 
Lembrou também as relações familiares 
a partir da segunda leitura que acentuava 
a união do homem e da mulher no 
matrimônio como sinal da união de 
Cristo e a Igreja, bem como a vocação 
dos leigos e das leigas, chamados a ser 
sal da terra e luz do mundo nos diversos 
aspectos da vida. 

Após a homilia, Mons. Bonetti 
foi motivado a fazer sua profissão de fé diante do Bispo e 
seu juramento de fidelidade a Cristo e à Igreja com a mão 
sobre o Evangeliário. 

A fórmula da profissão de fé inicia com a declaração 
de que como Bispo eleito crê firmemente e professa todas 
e cada uma das verdades que estão contidas no símbolo da 
fé, o creio, passando a recitá-lo, acrescendo crer em tudo o 
que está contido na Palavra de Deus e é proposto pela Igreja, 
com obsequiosa adesão ao Papa e a tudo o que o Magistério 
da Igreja propõe. 

No juramento de fidelidade comprometeu-se ser 
sempre fiel à Igreja e ao Papa; exercer com diligência os 

compromissos de ensinar, santificar e governar o povo de 
Deus; guardar a unidade da Igreja e cuidar do depósito da fé; 
proceder de forma piedosa e santa e exercer o ministério com 
empenho; favorecer a disciplina comum de toda a Igreja; 
ter diligente empenho na administração dos bens temporais 
da mesma; cultivar amor maior possível com os presbíteros 
e diáconos; reconhecer e promover a dignidade dos leigos 
e sua participação na Igreja; participar das ações colegiais 
dos bispos e prestar contas de seu ofício de pastor quando 
solicitado pela Sé apostólica. 

Após expressar publicamente 
esses compromissos, ele os assinou, 
junto com o Bispo. Os padres presentes 
os assinaram como testemunhas. 
(Abaixo, íntegra da profissão de fé; em 
breve, a do juramento de fidelidade)

Manifestação de carinho e 
gratidão dos colaboradores da Cúria, 
familiares e amigos de Mons. Bonetti

Após a celebração, ao se 
encaminhar para sair do Santuário, 
Mons. Bonetti foi surpreendido pelos 
colaboradores da Cúria, familiares e 

amigos que o aguardavam discretamente colocados nas 
entradas do recinto e foram ao seu encontro com balões e 
com cantos. Depois da primeira canção, houve saudação a ele 
lembrando alguns momentos vividos no dia-a-dia da Cúria. 
O próprio Dom Adimir executou um canto ressaltando o 
ministério ordenado. Depois dirigiu breve saudação a Mons. 
Bonetti. Este, por sua vez, declarou ter sido tomado realmente 
de surpresa. Em seus agradecimentos, assegurou que levará 
a todos em seu coração, pois são parte das pessoas que ama. 
Reiterou seu convite para sua ordenação na Catedral daqui e 
posse na de Caçador. Sua mãe, emocionada, agradeceu tudo 
o que fizeram e fazem por seu filho. 

Fórmula de profissão de fé
Eu N. (…), Bispo eleito de Caçador, SC, creio 

firmemente e professo todas e cada uma das verdades que 
estão contidas no símbolo da Fé, a saber:

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do 
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, Luz 
da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancia) ao Pai. Por Ele todas as coisas foram 
feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos 
céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e Se fez homem. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 
terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em Sua 
glória, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e 

procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, 
santa, católica e apostólica. Professo um só baptismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos, e 
a vida do mundo que há de vir. Amém.

Creio também firmemente em tudo o que está contido na 
palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e é proposto 
pela Igreja, de forma solene ou pelo Magistério ordinário e 
universal, para ser acreditado como divinamente revelado.

De igual modo aceito firmemente e guardo tudo o 
que, acerca da doutrina da fé e dos costumes, é proposto de 
modo definitivo pela mesma Igreja.

Adiro ainda, com religioso obséquio da vontade e da 
inteligência, aos ensinamentos que o Romano Pontífice ou o 
Colégio Episcopal propõem quando exercem o Magistério 
autêntico, ainda que não entendam proclamá-los com um ato 
definitivo.
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Falece Dom Frei Osório Bebber, OFMCap
Às 23h05min, do dia 13 de agosto, no hos-

pital do Unimed de Caxias do Sul, faleceu Dom 
Frei Osório Bebber, OFMCap, Bispo emérito de 
Joaçaba, SC, aos 92 anos, em decorrência de com-
plicações pós-operatório (Choque cardiogênico e 
insuficiência cardíaca). Como Frei Capuchinho, 
teve 72 de vida religiosa, 66 de presbítero e 41 de 
episcopado.

Seu corpo foi velado na igreja Imaculada 
Conceição de Caxias do Sul até às 11h deste sába-
do, véspera da solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, A partir das 12h, o velório continuou na 
igreja da sede paroquial de Flores da Cunha, onde foi celebrada 
a missa de corpo presente. Após a missa, Dom Osório foi sep-
ultado no cemitério da comunidade São Paulo, em Flores da 
Cunha. 

Dados Biográficos
Nasceu no dia 11 de junho de 1929 em Flores da Cunha, 

RS. 
Seu nome de batismo é Claudino Bebber. É filho de Antô-

nio Bebber Filho e Catharina Trentin Bebber. 
Ao terminar o noviciado, tendo recebido o nome religio-

so "Frei Osório" fez sua profissão temporária no dia 06 de ja-
neiro de 1949, em sua terra natal. Sua profissão perpétua como 
capuchinho foi no dia 06 de janeiro de 1952. Foi ordenado pres-
bítero no dia 13 de fevereiro de 1955 em Flores da Cunha. 

Como padre, atuou nas missões populares 
(1955-1958); foi diretor e professor de filosofia 
na Faculdade de Ijuí (1958-1960); diretor da 
equipe de missionários populares (1960-1967); 
membro do Conselho Provincial dos Capuchin-
hos do Rio Grande do Sul (1967-1977); Provin-
cial (1973-1975); diretor do departamento reli-
gioso da Rádio Fátima, de Vacaria (1975-1977); 
superior da casa de Vacaria (1976-1979); Vigário 
Provincial dos Capuchinhos do RS.

No dia 30 de novembro de 1979, recebeu a 
nomeação episcopal. Recebeu a ordenação epis-

copal no dia 2 de março de 1980, também em sua terra natal, 
tendo como ordenante Dom Carmine Rocco, Núncio Apostóli-
co no Brasil, e coordenantes Dom Benedito Zorzi, então Bispo 
de Caxias do Sul, e Dom Anselmo Pietrulla, de Tubarão, SC. 

Ao longo de seu ministério como bispo atuou como coad-
jutor e titular da Diocese de Tubarão, SC (1980 e 1981); prelado 
da então Prelazia de Coxim, MT (1992); Bispo Diocesano de 
Joaçaba, SC (1999), na qual se tornou emérito no dia 04 de 
abril de 2003. Ultimamente era membro da Fraternidade Nos-
sa Senhora de Fátima em Vacaria, RS, da Paróquia do mesmo 
nome, na qual auxiliava pastoralmente. Foi membro do Con-
selho Permanente da CNBB e da Comissão de Liturgia (por 6 
anos); Vice-Presidente do Regional Oeste 1 da CNBB.

Seu lema episcopal era “Todos sois irmãos” (Omnes 
Fratres estis).

Bispos da Espanha realizam seminário sobre Ecologia integral
"A Espanha Rural, um desafio para a 

evangelização e o cuidado com a Criação" será 
o tema do Seminário de Ecologia Integral, em 
Madri, nos dias 13, 20 e 27 de setembro, o mês 
dedicado ao Tempo da Criação.

O objetivo do seminário é abrir uma 
linha temática sobre a Espanha rural como um 
desafio humano, ecológico e evangelizador, 
analisado sob três perspectivas: respeito e cuidado com a Criação; 
os valores éticos das comunidades rurais; os recursos pastorais e a 
espiritualidade das comunidades cristãs no contexto rural. O pano 
de fundo das reflexões serão duas encíclicas do Papa Francisco: 
Laudato si sobre o cuidado da casa comum" e "Fratelli tutti sobre 
a fraternidade e amizade social.

Um desafio humano, ecológico e evangelizador
O evento é promovido pelo Departamento de Ecologia 

Integral, organismo que opera dentro da Subcomissão episcopal 
espanhola para a Ação caritativa e social, e se dirige principal-
mente às Comissões diocesanas que trabalham para salvaguardar 
a Criação; às ONGs e Instituições para o desenvolvimento rural; 
aos membros da Caritas e Justiça e Paz; bem como aos padres e 
religiosos das comunidades rurais. O curso será realizado tanto 
presencialmente, com um número máximo de 15 participantes, 
em conformidade com as normas anti-Covid, quanto on-line.

"O objetivo do seminário - lê-se numa 
nota - é abrir uma linha temática sobre a Es-
panha rural como um desafio humano, ecológi-
co e evangelizador, analisado sob três per-
spectivas: respeito e cuidado com a Criação; 
os valores éticos das comunidades rurais; os 
recursos pastorais e a espiritualidade das co-
munidades cristãs no contexto rural."

Para cada sessão de trabalho, haverá várias apresentações 
de 20 minutos cada, que darão lugar a um diálogo entre os espe-
cialistas e os participantes. O seminário será aberto pelo presidente 
da Subcomissão episcopal de Ação caritativa e social, dom Jesús 
Fernández, enquanto o discurso de encerramento será proferido 
pelo secretário geral do Episcopado espanhol, dom Luis Argüello.

Orar e agir pela proteção da casa comum
Por fim, recorda-se que o Tempo da Criação tem um caráter 

ecumênico e se estende de 1º de setembro a 4 de outubro, ou seja, 
do "Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação", instituído 
pelo Papa Francisco em 2015, até à memória litúrgica de São Fran-
cisco de Assis, figura hagiográfica de referência para a proteção 
do meio ambiente. Ao longo do mês, os cristãos do mundo inteiro 
são convidados a orar e agir pela proteção da casa comum em 
todas as áreas possíveis.

Fonte: Vatican News
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Comissão para a Juventude da CNBB oferece a coleção Encontros,
subsídio mensal formativo para os grupos juvenis

 “ENCONTROS” é o nome do novo 
subsídio da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Juventude da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). A coleção 
será oferecida mensalmente aos grupos 
juvenis de todo o Brasil de forma gratuita, 
sempre auxiliando a reflexão e o aprofun-
damento de temas importantes na vida da 
Igreja.

A motivação para a oferta do material foi a preocu-
pação da Pastoral Juvenil com a formação das juventudes 
das diversas expressões eclesiais do país, daí a percepção 
da necessidade de continuar ofertando subsídios, que con-
tribuam com o crescimento formativo dos adolescentes e 
jovens.

Assim, o material foi lançado no 16 de agosto com ob-
jetivo fortalecer e ajudar os grupos juvenis a ter um material 
para ser trabalhado nas reuniões das equipes de jovens.

“A Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude tem 
essa alegria, através da equipe de subsídios e da equipe de 
comunicação, de preparar esse material, diagramar para que 
você possa utilizar. É um conteúdo bastante aberto para que 
possa refletir à luz do tema, e também do seu carisma, da sua 
espiritualidade e aprofundar, partilhar com os jovens. Dese-

jamos que façam bom proveito desse ma-
terial”, disse em vídeo o assessor externo 
da Comissão para a Juventude da CNBB, 
padre Antônio Ramos do Prado.

Ao longo desses anos, a Pastoral Ju-
venil construiu e lançou vários subsídios: 
Caderno “Setor Diocesano de Juventude”; 
Caderno Bíblico e Caderno Missionário, 
para a peregrinação dos Ícones da JMJ 

em 2012 e 2013; Cadernos de Formação: Acompanhante de 
jovens, Assessores, Liderança, Políticas Publicas; Coleção 
“Aos Jovens com Afeto”; Coleção “Laços Fé e Vida”; e 
Caderno “Encontros: grupos juvenis”.

Agora, lança esta nova coleção “ENCONTROS“.
Ela terá mensalmente um tema específico para ser tra-

balhado pelos grupos juvenis. A primeira edição, neste mês 
de agosto, trata das Vocações, com três roteiros de reflexão. 
No próximo mês, novamente a temática estará em sintonia 
com toda a Igreja no Brasil, ao celebrar o Mês da Bíblia.

“Dessa forma, os grupos juvenis, das várias expressões 
eclesiais, poderão se reunir para refletirem sobre a proposta 
de Evangelização de uma Igreja jovem. No próximo ano, 
lançaremos o Itinerário de Educação ‘a Fé dos Jovens’, 
anuncia a Pastoral Juvenil. Fonte: CNBB

Padre transforma Mercedes em confessionário móvel
Padre Rafał Jarosiewicz, sacer-

dote da diocese de Koszalin-Kołobrzeg 
(noroeste da Polônia), transformou uma 
Mercedes Vito em confessionário itiner-
ante. No furgão um lindo confessionário 
de madeira clara e um homem de Deus 
disposto a conceder a acolher os que 
desejam se confessar. 

O confessionário móvel é destinado, em primeiro 
lugar, para aqueles que têm dificuldade em se confessar e 
não se sentem confortáveis   com o sacramento. Do lado de 
fora do carro, pode-se ler: «Aqui podes confessar. Não te 
esqueças que Deus te ama e procura, por todos os meios, que 
o conheças ».

Ideia surgiu em um festival de música
“As pessoas que se confessam aqui mais cedo ou mais 

tarde vão à igreja e se confessam novamente”, explica o pa-
dre Rafał Jarosiewicz.

A ideia do confessionário móvel nasceu há alguns 
anos, quando o padre Jan foi para um festival de música 
ao ar livre na Polônia com um carro no qual estava escrito: 
“Padre a bordo”. Ele, então, começou a ouvir confissões em 
meio aos gritos, caos e música. Muitos jovens se reconcili-
aram com Deus.

O confessionário de quatro ro-
das saiu em turnê há cinco anos. Mis-
sionário de alma, o Padre Rafał Ja-
rosiewicz não hesita em sair às ruas 
para distribuir brochuras e interagir, 
respeitando sempre a liberdade de cada 
um. Leva o seu confessionário itineran-

te para todo o lado: para a frente de um bar, perto de um fes-
tival ou concerto, junto a um corpo docente universitário… 
Além disso, aceita alugá-lo para várias iniciativas de evan-
gelização na Polônia e no estrangeiro. Cerca de três anos 
atrás, uma ideia semelhante foi vista nos Estados Unidos: 
um padre transformou um veículo de emergência em uma 
“ambulância espiritual”.

Outras iniciativas
Isto faz lembrar as várias iniciativas que surgiram em 

França nos últimos meses, impulsionadas pelo GoConfess, 
um aplicativo lançado em 2017 que permite a geolocalização 
de um confessor nas proximidades de onde o usuário estiver. 

Outra iniciativa permite que os padres ouçam confis-
sões nas praias francesas durante o verão. Cada um com sua 
técnica para garantir a graça que o Senhor tem para todos. 
Fonte: Aleteia
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Comissão Vida e Família lança subsídio para a Semana Nacional
da Vida deste ano inspirado em carta de S. João Paulo II

Inspirada na carta encíclica o Evangel-
ho da Vida (Evangelium Vitae), de S. João 
Paulo II, a Comissão Episcopal Pastoral 
para a Vida e a Família da CNBB, por meio 
da Comissão Nacional da Pastoral Familiar 
(CNPF), lançou o subsídio Hora da Vida, 
para celebrar a Semana Nacional da Vida e o 
Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro.

O tema escolhido para a edição deste 
ano é “Família Santuário da Vida”, a partir das indicações conti-
das na mencionada encíclica. No texto, de 1995, S. João Paulo II 
reitera a vocação da família para ser “constitutivamente santuário 
da vida”.

O assessor da Comissão para a Vida e a Família e secretário 
executivo da CNPF, padre Crispim Guimarães, recorda que o sub-
sídio Hora da Vida proporciona a cada ano uma reflexão sobre 
o valor inviolável da vida humana, “oferecendo em uma lingua-
gem acessível a oportunidade para que as famílias, em casa ou 
em grupos de pequenas comunidades missionárias, possam con-
hecer a voz e o Magistério da Igreja”. Padre Crispim recorda que 
o documento papal indica que “como igreja doméstica, a família é 
chamada a anunciar, celebrar e servir o Evangelho da vida”.

Realizada de 1º a 7 de outubro, a Semana Nacional da Vida 
é oportunidade para os católicos celebrarem o dom maior de Deus 
através da oração, da escuta da Palavra e da solidariedade para 
com os mais vulneráveis.  O material contém roteiros para cada 
dia da semana e para o Dia do Nascituro, em 8 de outubro.

Confira os temas de cada encontro:
1º Encontro – O valor incomparável da pes-
soa humana
2º Encontro – Na raiz da violência contra a 
vida
3º Encontro – Sinais de esperança e convite 
ao compromisso
4º Encontro – A vida é sempre um bem

5º Encontro – Veneração e amor pela vida dos outros
6º Encontro – A vida humana é sagrada e inviolável
7º Encontro – Anunciar o Evangelho da Vida
Dia do Nascituro – Os filhos são Bênçãos do Senhor

Novamente as dioceses, paróquias e comunidades serão 
convidadas a realizarem ações públicas que possam acontecer em 
todo Brasil no dia 1º (sinal da alegria) e no dia 8 de outubro (sinal 
da esperança), dando a força de mobilização em prol da vida desde 
a concepção até seu fim natural.

O bispo de Rio Grande e presidente da Comissão Episcopal 
para a Vida e a Família da CNBB, dom Ricardo Hoepers, ressalta 
que Deus “convida toda família a ser seu Santuário! Promover, 
Defender e Cuidar da vida é uma verdadeira escola, por isso está 
na Hora de reconhecermos os traços do amor de Deus na lousa de 
nossa história e das nossas famílias, para que a Vida seja sagrada, 
inviolável e se respeite toda sua dignidade, desde a concepção até 
seu fim natural”. Fonte: CNBB

Papa alerta que emergência climática e crise humanitária
criam pobreza - urge solidariedade

No dia 19 de agosto transcorre o Dia da Ajuda Hu-
manitária, instituído pela ONU para lembrar ataque 
dramático ocorrido em 19 de agosto de 2003 em Bagdá 
e que custou a vida de 22 trabalhadores humanitários, in-
cluindo o Representante Especial das Nações Unidas no 
Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. 

Em breve mensagem para esse dia, Papa Francis-
co observa que a emergência climática gera cada vez mais 
crises humanitárias e os pobres são os mais vulneráveis a 
eventos climáticos extremos. Por isso, a solidariedade baseada na justiça, na paz 
e na unidade da família humana é urgentemente necessária. 

Por sua vez, a Caritas Internacionalis, que reúne 162 instituições carita-
tivas que atuam em 200 países, acentua que a “ecologia humana integral” apon-
tada pelo Papa Francisco “é a única solução”. A entidade exorta os responsáveis   
políticos a "dar passos corajosos", pois "sem uma deliberação política determi-
nada, a vida humana corre perigo. 

São muitas as situações de emergência suscitadas por fenômenos natu-
rais ou pelos homens que causam transtorno, sobretudo aos países mais pobres 
do mundo: pandemia da Covid-19, degradação ambiental, aumento do nível do 
mar, secas, inundações, incêndios florestais, e agora, a crise no Afeganistão e 
Líbano e o terremoto no Haiti.

Ela faz prementes apelos aos líderes das nações, pede que a próxima 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas trate deste tema 

com urgente prioridade, propondo soluções concretas e 
adequadas, mediante recursos e meios suficientes. 

1. Aos líderes mundiais pede para enviar verbas 
suficientes às comunidades locais, para realizar suas ativ-
idades de desenvolvimento comunitário, agrícolas e não 
agrícolas, que possam garantir meios de subsistência e 
segurança alimentar.

2. As comunidades locais devem ser envolvidas 
nas intervenções humanitárias, deixando-lhes um espaço 

prioritário na gestão dos desastres ambientais.
3. A Caritas recorda a necessidade de incentivar os governos locais para 

agir, de modo eficaz, em estreita colaboração com as organizações da sociedade 
civil e grupos religiosos, diante das consequências das mudanças climáticas.

4. Acesso à assistência básica da saúde integral aos mais vulneráveis, 
inclusive vacinas para doenças letais.

5. Os líderes políticos são convidados a se comprometer com a promoção 
de políticas econômicas e industriais globais, destinadas a minimizar o impacto 
do aquecimento global e a degradação dos ecossistemas.

Lembra também os últimos desdobramentos no Afeganistão e Líbano, 
reiterando a necessidade de garantir a segurança da população afegã e o envio de 
verbas para suprir as necessidades básicas do povo libanês.
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Os Dez Mandamentos – 9ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe, Secretário e professor da Itepa Faculdades 

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

8º Mandamento:
Não levantar falso testemunho!
(Ex 20,16; Dt 5,20)
“Guardai os mandamentos: quem os cumprir 

encontrará neles a vida” (Lv 18,5)!
1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 20,16 e Dt 5,20. Que palavras da for-

mulação bíblica chamam mais atenção? Trata-se de 
uma norma em defesa de quem? É um mandamento 
que faz pensar nos julgamentos, nas condenações ju-
diciárias: por isso, quem saía ganhando? Quem era 
lesado? O que sabemos a respeito disso?

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Que sentido ela tem? Como 

são os julgamentos hoje? Você já assistiu/acompanhou algum? 
Para aprofundar
O texto bíblico referente ao oitavo mandamento é igual nas 

duas versões: “Não apresentarás um falso testemunho contra o teu 
próximo”. O que está por trás é a questão dos julgamentos. Esse 
mandamento foi instituído porque na sociedade israelita havia um 
sério problema a respeito dos julgamentos. Muitas citações bíblicas 
revelam isso. Apresentamos três exemplos diferenciados. Num, o 
inocente foi condenado; em outro, os acusadores falsos foram con-
denados; num terceiro exemplo, a causa foi julgada pacificamente. 

O primeiro exemplo é o caso de Nabot de Jezrael (1Rs 21,1-
16). Portador de uma vinha, herança de seus pais, Nabot recusou-se 
em entregá-la a Acab, rei de Israel. A rainha Jezabel contratou duas 
testemunhas (Dt 17,6;19,15)) falsas, que depuseram contra Nabot 
no tribunal. Ele foi, então, condenado, apedrejado e morto injusta-
mente, sem possibilidade defesa. 

O segundo exemplo é o julgamento de Susana (Dn 13,1-64). 
Dois anciãos, juízes, desejando possuí-la, obrigaram-na a entre-
gar-se a eles, caso contrário a acusariam falsamente levando-a à 
morte. Ela, porém, não se entregou, pois, por entregar-se a eles, 
por ser casada, automaticamente seria ré de morte. Diante do teste-
munho falso deles, Susana clamou a Deus, que escutou a sua voz. 
Deus enviou Daniel, que desmascarou a falsidade dos anciãos, que 
foram mortos, tendo sido “poupado o sangue inocente” de Susana. 

O terceiro exemplo é o caso de Booz, no livro de Rute (4,1-
11). Diante da existência de um parente mais próximo com o “di-
reito de resgate” da terra, a questão foi levada ao tribunal junto à 
“porta da cidade”. Para resgatar a terra, o “Fulano” deveria casar-se 
com Rute. Como ele somente queria a terra e não se casar com 
Rute, aceitou que o resgate ficasse com o subsequente, Booz, que, 
ao casar-se com Rute, resgatou também a terra e lhe deu um filho, 
Obed, “pai de Jessé, pai de Davi” (Rt 4,17). 

Segundo Pixley, o falso testemunho “era grave ofensa à víti-
ma falsamente acusada, bem como à corte de vizinhos respeitados 
no lugar e à própria sociedade em seu conjunto” (p.156). Por isso, 
“o oitavo mandamento tem por finalidade garantir a lisura, a justiça 
e a verdade nos julgamentos nos tribunais da sociedade israelita. 
Ele proíbe a apresentação de testemunho falso contra o próximo 
quando este for acusado diante do tribunal”. “Nessa área tão impor-
tante da sociedade israelita proíbe-se terminantemente a ‘testemu-

nha do engano, da falsidade e da maldade’” (Kram-
er, p.168). Isaías denuncia duramente essa prática: 
“Os teus príncipes são uns rebeldes, companheiros 
de ladrões; todos são ávidos por suborno e correm 
atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a cau-
sa da viúva não os atinge” (Is 1,23). “Ai dos que 
[...] absolvem o ímpio mediante suborno e negam 
ao justo a sua justiça” (Is 5,23). Miquéias denuncia 
dizendo: “Ouvi, isto, chefes da casa de Jacó e mag-
istrados da casa de Israel, vós que detestais o direito, 
que torceis o que é reto, vós que edificais Sião com 
o sangue e Jerusalém com a injustiça! Seus chefes 
julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por 
salário e seus profetas vaticinam por dinheiro” (Mq 

3,9-11a). Portanto, os profetas denunciam duramente a distorção 
do direito dos pobres.

Como proceder para não incorrer em acusações falsas? 
Como fazer com que o oitavo mandamento se efetive de fato? É 
difícil estabelecer uma norma infalível. Alguns princípios foram 
sendo implementados ao longo da história: “Não perverterás o di-
reito, não farás acepção de pessoas e nem aceitarás suborno, pois o 
suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca 
somente a justiça, para que vivas” (Dt 16,19-20). “Não cometereis 
injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas em relação 
ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao grande: segun-
do a justiça julgarás o teu compatriota” (Lv 19,15). 

Diante dessa questão, o Deuteronômio indica um procedi-
mento significativo: “Uma única testemunha não é suficiente con-
tra alguém em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja 
cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 
duas ou três testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levan-
tar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as duas partes 
em litígio se apresentarão diante de Javé, diante dos sacerdotes e 
dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes in-
vestigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha 
falsa, e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme 
ela própria maquinava tratar o seu próximo. Deste modo extirparás 
o mal do teu meio, para que os outros ouçam, fiquem com medo, 
e nunca mais tornem a praticar semelhante mal no meio de ti. Que 
teu olho não tenha piedade” (Dt 19,15-21a; cf. Nm 35,30). 

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? Além de sermos justos, o que esse mandamen-
to nos desafia a fazer?
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Diálogo e Amizade Social1
Pe. Daniel Rodrigo Feltes2

1 Artigo elaborado a partir do Capítulo VI da Carta Encíclica Fratelli Tutti Do Santo Padre Francisco – sobre a fraternidade e a amizade social.
2 Presbítero da Arquidiocese de Passo Fundo. Graduado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia Berthier - IFIBE. Graduado em Teologia pelo 
Instituto de Teologia e Ciência Humanas - Itepa Faculdade. É pós-graduado em Metodologia do Ensino Religioso pelo mesmo Instituto de Teologia 
e em Mariologia pela Faculdade Dehoniana. Atualmente é Pároco da Paróquia São José, na cidade de Passo Fundo/RS.

Na Carta Encíclica Fratelli Tutti do 
Papa Francisco, sobre a fraternidade e a am-
izade social, o sexto capítulo é dedicado ao 
tema do Diálogo e a amizade social. O que 
entendemos por diálogo? O Papa também de-
safia a pensar: como seria um mundo sem o 
diálogo paciente e generoso?

Temos logo uma definição: “Aproxi-
mar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, con-
hecer-se, esforçar-se por entender-se, procu-
rar pontos de contato: tudo isso se resume 
no verbo ‘dialogar’” (n.198). Nesse sentido, 
diálogo é tudo o que possibilita o encontro e a entre ajuda, 
ou seja, a comunhão. São bem perceptíveis os problemas 
que a falta de diálogo gera em nossa sociedade.

Diálogos não são monólogos paralelos, muitas vezes 
exaltados e raivosos, como os apresentados cotidianamente 
nas redes sociais. Entre dois extremos, o da violência e da 
indiferença egoísta, sempre há a possibilidade do diálogo. 
O debate, no sentido de enfrentamento de ideias, faz crescer 
compreensões e quando consegue unir gerações, povos e 
culturas faz crescer uma nação. A ausência de diálogo, em 
sentido amplo, é sinal de que a preocupação maior é com as 
vantagens que o poder proporciona ou a imposição de um 
modo de pensar, em detrimento da busca do bem comum, só 
alcançado na união de esforços e de diferentes perspectivas.

O Papa Francisco destaca que os “heróis do futuro” 
tem uma preocupação com a verdade acima das conveniên-
cias sociais, rompendo com a lógica da dominação. O Papa 
faz a prece: “Queira Deus que estes heróis estejam surgindo 
silenciosamente no meio de nossa socie-dade” (n. 202).

Na convivência em sociedade são percebidas dif-
erentes posturas e compreensões da vida, do mundo e dos 
demais temas do cotidiano. É uma tensão que quando assu-
mida de modo construtivo leva ao verdadeiro progresso da 
humanidade. Portanto, “O diálogo social autêntico inclui a 
capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, admitindo 
a possibilidade de que nele contenha convicções ou interess-
es legítimos” (n. 203). Ninguém tem a obrigação de moldar 
o seu pensamento à compreensão do outro, mas o respeito e 
a escuta são fundamentais para o diálogo e a boa convivên-
cia. Além do mais, a mesma realidade pode ser abordada de 
diferentes perspectivas e métodos.

Olhando para os meios de comunicação, percebe-se 
a potencialidade que estes possuem de aproximar as pes-
soas, de fortalecer o sentido de uma família humana, quando 

devidamente voltados para a solidariedade e 
o compromisso com a vida digna. No meio 
digital é mais necessário ainda, devido a in-
tensidade e velocidade das informações, ver-
ificar constantemente, com critérios éticos, as 
informações e intencionalidades implícitas, 
para não cair no relativismo e legitimar as 
lógicas de dominação. A verdade não é apenas 
a notícia, mas: “É, em primeiro lugar, a busca 
dos fundamentos mais sólidos que sustentam 
nossas escolhas e nossas leis” (n. 208).

Através do diálogo é possível recon-
hecer valores perenes, para além das conveniências particu-
lares. São os consensos éticos, tais como os direitos humanos 
fundamentais, sustentados em argumentos e perspectivas 
complementares e que sustentam que todo ser humano pos-
sui uma dignidade inalienável, própria da sua natureza e que 
deve sempre ser respeitada. Nisto compreendemos uma éti-
ca humana e para nós cristãos também cremos na graça de 
Deus que nos impulsiona para viver a fraternidade.

Vinicius de Moraes poetizava que “A vida é a arte do 
encontro, embora haja tanto desencontro na vida” (apud n. 
215). O Papa Francisco, desde o início de seu pontificado 
tem chamado para a “cultura do encontro”, como um estilo 
de vida em que as diferenças possam conviver, se integrar 
e iluminar-se mutuamente – com as tensões próprias desse 
processo. O Papa enfatiza que: “de todos se pode aprender 
alguma coisa, ninguém é inútil, ninguém é supérfluo” (n. 
215). Isso inclui as periferias! Nestes processos de encontro 
é possível fomentar a paz social, num trabalho minucioso, 
artesanal.

O diálogo sincero, verdadeiro, que supera a falsa tol-
erância, só é possível a partir do resgate da amabilidade. En-
quanto o individualismo consumista provoca muitos abusos, 
considerando os outros como inimigos a serem vencidos, 
como obstáculos a serem superados e aumentando a agres-
sividade, a amabilidade é revolucionária. É o cuidado no 
trato para não magoar com palavras ou gestos, palavras de 
incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimu-
lam. É um esforço diário para vencer incompreensões, evitar 
conflitos. Assumir esta prática como uma cultura é ser “es-
trelas no meio da escuridão” (n. 222).

Unamo-nos ao Papa Francisco no compromisso com a 
fraternidade através do diálogo!
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Economia e meio ambiente 
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador (BA)

 A relação entre a economia e o meio am-
biente tem sido objeto de estudos e debates, pela 
sua especial importância para a humanidade, 
pois habitamos uma casa comum.  O Papa Fran-
cisco dedicou a sua renomada carta encíclica 
Laudato Si ao “cuidado da casa comum”, na per-
spectiva de uma “ecologia integral”, que inclui 
as dimensões ambiental, econômica e social. 
Ele nos alerta para a gravidade da crise ecológi-
ca e convida-nos a um novo estilo de vida e de 
desenvolvimento.

Necessitamos refletir seriamente sobre as implicações 
socioambientais do almejado crescimento econômico e sobre 
as condutas que adotamos na vida social e no cotidiano. O 
desenvolvimento sustentável, procurando conjugar a atividade 
econômica com a preservação ambiental, precisa figurar mais 
nas ações dos governos e empresas. Ao contrário, continuará 
a se agravar o triste cenário marcado pelo aquecimento global, 
esgotamento de recursos naturais, poluição do ar e das águas, 
desertificação, desaparecimento de espécies de plantas e ani-
mais, extinção de povos nativos, dentre outros sérios problemas. 
Além da preservação dos diversos biomas, o desenvolvimento 
econômico deve ser acompanhado do desenvolvimento humano 
e social. Se ficar reduzido à produção de bens e acumulação de 
riquezas, sem metas sociais, irá alimentar e piorar o grave prob-
lema da desigualdade social. Por isso, deverá promover a justa 

distribuição dos bens econômicos, permitindo o 
necessário desenvolvimento humano e social, 
com a superação das situações de exclusão.

Encontra-se nos inícios da Bíblia o fun-
damento para uma reta postura econômica e 
ecológica na preciosa passagem em que Deus 
coloca o homem e a mulher no jardim, imagem 
do mundo segundo o querer do Criador, resu-
mindo a tarefa deles através dos verbos “culti-
var e guardar” (Gn 2,15). Nesta perspectiva, o 

homem não é o “senhor”, mas o “administrador”, o “guarda”, 
da casa comum. Podemos dizer que o homem e a mulher de-
veriam ser “jardineiros” do mundo. A palavra “economia”, em 
sua raiz grega, refere-se à “administração da casa”. No mun-
do globalizado deve crescer a consciência da corresponsabil-
idade na administração da casa comum, por meio da organi-
zação econômica, superando as agressões ao meio ambiente e 
as situações de exclusão, que atingem especialmente os pobres. 
O desrespeito ao meio ambiente costuma ser acompanhado do 
desrespeito à pessoa humana, pois ambos possuem a mesma 
raiz, o desrespeito à vida. Por isso, um modelo de desenvolvi-
mento que não preserva a natureza acaba violando também a 
própria pessoa humana. O respeito à vida, à dignidade e aos di-
reitos fundamentais devem figurar como critérios essenciais na 
compreensão da economia e da ecologia, permitindo que ambas 
caminhem juntas na organização social.

Palavra credível
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte,

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Agora é ainda mais urgente dar ouvidos 
à palavra credível – e vale ouro pronunciá-la. 
Seja cultivada a capacidade para ouvir discur-
sos com credibilidade e invista-se também na 
habilidade para pronunciamentos que, efeti-
vamente, estejam alicerçados na verdade. A 
sociedade precisa ser interpelada por palavras 
credíveis, necessárias aos processos de recon-
strução e recomposição de seu tecido sociopo-
lítico. Ora, não basta simplesmente dizer o que 
se quer ou o que se pensa, nem opinar a partir das estreitezas 
de uma determinada perspectiva. Revitalizar o protagonis-
mo da palavra credível é obrigação cidadã, remédio às opin-
iões polarizadas e aos posicionamentos que desagregam. A 
cidadania qualificada reconhece: a credibilidade nos discur-
sos representa uma necessidade para o diálogo social que é 
capaz de edificar nova cultura.

Nessa perspectiva e considerando as disputas eleito-
rais no horizonte da sociedade brasileira, os diálogos sobre 
política não devem se restringir aos nomes de candidatos. 
Ao invés disso, o processo eleitoral precisa ser oportunidade 

para amplo diálogo, a partir da compreensão 
de que a participação cidadã não termina com 
a conclusão da etapa eleitoral. Infelizmente, há 
um entendimento equivocado sobre o campo 
político que impõe limites e cegueiras a mui-
tas pessoas, permitindo hegemonias e domí-
nios que atrasam transformações civilizatórias 
inadiáveis. Esses limites e cegueiras são forta-
lecidos por equívocos do contexto partidário, 
grande responsável na difusão de inadequado 

entendimento sobre a política. Dessa forma, muitos descon-
sideram o papel da política na configuração de uma cidadania 
capaz de dar rumos novos à sociedade, desde o âmbito da 
representatividade parlamentar e governamental àquele que 
permite aos cidadãos e cidadãs uma interação inteligente, co-
laborativa, necessária à promoção da igualdade social.

A política, em seu sentido amplo, relacionado ao perma-
nente exercício da cidadania, é protagonista na construção de 
uma nova cultura, tecida a partir do compromisso social de se 
promover a palavra credível. O Papa Francisco tem insistido: 
é urgente e inegociável investir na cultura do encontro para 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2021

32 Artigos

superar aquelas dialéticas que resultam, simplesmente, em de-
savenças – “uns contra os outros”. Note-se que a política par-
tidária no Brasil tem se tornado uma promotora de polarizações, 
anulando possíveis avanços que dependem da capacidade para 
o diálogo. Por isso mesmo, é necessário priorizar a palavra 
credível. Um caminho que se efetiva aprendendo o que can-
ta Vinícius de Morais, no Samba da Benção, citado pelo Papa 
Francisco, na sua Carta Encíclica Fratelli Tutti: “A vida é a arte 
do encontro, embora haja tanto desencontro na vida”. Interpe-
lante é a imagem ali evocada, ao falar de um estilo de vida onde 
as diferenças podem conviver, integrando-se, enriquecendo-se 
e iluminando-se reciprocamente.

Sempre se pode aprender algo com o outro – ninguém 
pode ser desconsiderado. A reverência a esse princípio ci-
dadão aponta a importância singular de cada encontro, an-
corado na fidelidade à palavra credível – que significa respeito 
ao outro e ao cumprimento fraterno da tarefa de se exercitar 
a capacidade da escuta. Eis um caminho para constituir nova 
cultura, fruto de dinâmicas relacionais marcadas por falas e 
escutas que busquem alcançar respostas novas, qualificar es-
colhas, distanciando-se da ânsia de impor opiniões pessoais, 

não raramente resultado de cristalizações subjetivas, inter-
esses balizados pela mesquinhez e pela ganância. Sejam cada 
vez mais cultivados o entusiasmo e a aspiração pelo contato 
que configura a colaboração entre as pessoas, objetivando a 
construção de uma sociedade mais justa e solidária, capaz de 
vencer a exclusão social. Nesse necessário processo de co-
laboração, a palavra credível é um discurso capaz de constru-
ir novas narrativas que promovam a paz – superando aquelas 
delineadas nas disputas partidárias interesseiras.

A palavra credível, sincera, transparente e indisso-
ciável da capacidade para escutar pode levar à cultura do 
encontro. Essa palavra jamais irá comprometer a sinceridade 
e a verdade. É urgente reconhecer: a palavra credível, bem 
diferente dos discursos populistas, manipuladores, regidos 
por interesses cartoriais, consegue promover o encontro. 
Desencadeia dinâmicas que contribuem para a civilização 
tornar-se “capaz de recolher as diferenças”, conforme diz o 
Papa Francisco, que acrescenta: “Armemos os nossos filhos 
com as armas do diálogo. Ensinemos-lhes a boa batalha do 
encontro” – somente exequível por meio do compromisso 
sério com a palavra credível.

A Sagrada Família
Dom Aloísio Alberto Dilli, Bispo de Santa Cruz do Sul (RS)

 A Igreja sempre deu grande valor à família, 
considerando-a “patrimônio da humanidade, um dos 
tesouros mais preciosos dos nossos povos”. O Doc-
umento de Aparecida a considera “lugar e escola de 
comunhão, fonte de valores humanos e cívicos, lar 
onde a vida humana nasce e se acolhe generosa e 
responsavelmente”. Ela também se torna escola de 
fé, fazendo dos pais os primeiros catequistas de seus 
filhos. É com eles que acontece o verdadeiro camin-
ho da iniciação cristã. Ela é considerada santuário 
da vida e pequena Igreja, isto é, Igreja doméstica (cf. DAp 
302-303). O maior recolhimento, motivado pela pandemia do 
covid-19, restringiu consideravelmente nossa presença nos tem-
plos e, em consequência, nos distanciou das celebrações nor-
mais durante o Ano litúrgico. Essa nova realidade revelou-nos o 
quanto é importante o cultivo da vida de fé em nossas famílias. 
A família tornou-se necessariamente uma Igreja doméstica, a 
Igreja da Casa, onde acontecem os encontros ao redor da Pa-
lavra de Deus ou são acompanhadas celebrações pelas redes 
sociais. Outros ainda rezam através das devoções populares.

A Família de Nazaré é modelo referencial da família cris-
tã. Mesmo com os limites humanos, nossas famílias têm muito 
de santo e sagrado. O Papa Francisco afirma: “A grande missão 
da família é dar lugar a Jesus que vem, acolhê-lo na família, na 
pessoa dos filhos, do marido, da esposa, dos avós. Jesus está ali”. 
Como seria hoje uma família inspirada em Jesus? O Pe Pagola 
responde: “A família, segundo Jesus, tem sua origem no mistério 
do Criador, que atrai a mulher e o homem a ser ‘uma só carne’, 
partilhando a sua vida numa entrega mútua, animada por um amor 

livre e gratuito. Esta é a primeira coisa, e a mais de-
cisiva… Seguindo o chamado profundo do seu amor, 
os pais convertem-se numa fonte de vida nova… 
Os filhos são um presente e uma responsabilidade. 
Um desafio difícil e uma satisfação incomparável. 
A ação de Jesus, sempre defendendo os pequenos e 
abraçando e abençoando as crianças, sugere a atitude 
básica: cuidar da vida frágil daqueles que começam 
a caminhar neste mundo… A casa torna-se então um 
espaço privilegiado para viver as experiências mais 

básicas da fé: a confiança num Deus bom, amigo do ser humano; 
a atração pelo estilo de vida de Jesus; a descoberta do projeto de 
Deus para construir um mundo mais digno, justo e amável para 
todos… Num lar onde se vive o seguimento de Jesus com fé 
simples, mas com grande paixão, cresce uma família acolhedora, 
sensível ao sofrimento dos mais necessitados, onde se aprende 
a partilhar e a comprometer-se com um mundo mais humano”.

Neste espírito, rezemos pelas nossas famílias: Ó Deus 
Trindade, comunhão perfeita no amor. Nossas famílias vos lou-
vam e agradecem, por serem chamadas a realizar as maravilhas 
do vosso amor, no aconchego de seus lares. Sejam ambientes 
onde a vida humana nasce e se acolhe, generosa e responsavel-
mente. Cada família possa tornar-se escola de fé, fazendo dos 
pais os primeiros catequistas de seus filhos, começando em casa 
o processo da iniciação à vida cristã. Possam tornar-se santuário 
da vida e Igreja doméstica. Afastai delas o egoísmo, que fere de 
morte o amor e o compromisso com a vida. Ó Deus Trindade, 
por intercessão da Família de Nazaré, abençoai nossos lares e 
transformai-os em vivos sacrários de amor. Amém.
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Eucaristia e sacrifício de Jesus
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, SP

A renovação litúrgica do Con-
cílio Vaticano II deixou de lado ou até 
negou a dimensão de “sacrifício” na 
celebração da Eucaristia? Esta questão 
já foi amplamente esclarecida no pas-
sado, mas foi levantada novamente em 
recentes considerações sobre o Motu 
Proprio “Traditionis custodes”, acerca 
do uso, em nossos dias, do Missal de 
São João XXIII (1962). Aqui apresento 
breves esclarecimentos.

Um pressuposto necessário é situar a questão na 
história. Após o Concílio de Trento, a renovação da teologia 
sobre a Eucaristia e sua celebração destacou muito na cele-
bração eucarística as dimensões de “renovação incruenta do 
sacrifício de Jesus na cruz” e da “presença real” de Jesus na 
Eucaristia. Isso foi necessário naquela época, pois a Refor-
ma protestante negava ou reduzia o signifi cado desses dois 
aspectos importantes do Sacramento da Eucaristia. Com o 
passar dos tempos, porém, a teologia católica sobre a Eucar-
istia acabou fi cando unilateral, deixando na sombra outras di-
mensões também importantes desse “sublime Sacramento”.

O movimento teológico que precedeu a reforma litúr-
gica promovida pelo Concílio Vaticano II recuperou nova-
mente alguns aspectos do Sacramento da Eucaristia, um tan-
to deixados de lado. À luz dos estudos bíblicos e patrísticos, 
e, também, da Tradição perene da Igreja, foram destacados 
os aspectos de banquete e ceia pascal, alimento da fé, ação 
de graças, “comunhão” com Cristo e com a Igreja, “vínculo 
de caridade”, anúncio do banquete escatológico do encontro 
defi nitivo com o Senhor e penhor da vida eterna. O Sacra-
mento da Eucaristia é riquíssimo de dimensões e signifi ca-
dos que não podem ser reduzidos a um ou dois apenas. A 
celebração da Eucaristia é também a “epifania da Igreja”, 
que manifesta a natureza íntima de maneira perceptível.

A renovação litúrgica do Concílio não abandonou a 
dimensão sacrifi cal da celebração da Eucaristia, nem a deix-
ou em segundo plano. Aqui não devem ser tomadas como 
referência as eventuais atitudes e manifestações individuais 
de algum celebrante ou teólogo, mas os textos ofi ciais do 
Magistério sobre a Eucaristia e os próprios textos da cele-
bração eucarística, especialmente das Anáforas, ou Orações 
Eucarísticas. O ensino do Magistério está sintetizado no 
Catecismo da Igreja Católica (cf. parágrafos 1322-1419). 
Passemos a algumas breves referências.

Nos três Prefácios da Santíssi-
ma Eucaristia a dimensão sacrifi cal do 
Sacramento aparece claramente: Jesus 
“instituiu o sacrifício da nova Aliança 
e mandou que o celebrássemos em sua 
memória” (Prefácio 1). “Para que a 
memória da Cruz salvadora perman-
ecesse para sempre, ele se ofereceu a 
vós como cordeiro sem mancha e foi 
aceito como sacrifício de perfeito lou-
vor” (Prefácio 2). A morte salvadora de 

Jesus por nós também é evocada no 3º Prefácio da Eucaris-
tia: “Vosso Filho, obediente até a morte de cruz, nos prece-
deu no caminho de volta para vós, que sois o fi m último de 
toda esperança humana”.

Em todas as Anáforas, aparece com abundância e 
clareza a dimensão sacrifi cal da Eucaristia, não apenas nas 
palavras da consagração. “Eles vos oferecem este sacrifício 
de louvor por si e por todos os seus” (Anáfora 1). “Cele-
brando, pois, a memória da paixão do vosso Filho (…), vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício 
perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação” 
(ibidem). “Celebrando, pois, a memória da morte e ressur-
reição do vosso Filho” (Anáfora 2). As Anáforas 3 e 4 têm o 
maior número de referências: “Não cessais de reunir o vosso 
povo para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr 
do sol, um sacrifício perfeito” (Anáfora 3). “Celebrando, 
pois, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva (…) vos oferecemos em ação de graças este sacrifício 
de vida eterna” (ibidem). “Reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco” (ibidem). “Celebrando, pois, ó Pai, a 
memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cris-
to” (Anáfora 4). “Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, 
sacrifício do vosso agrado” (ibidem). “Olhai o sacrifício que 
destes à vossa Igreja” (ibidem). “Pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício” (ibidem). “Em torno deste altar, vos ofere-
cem este sacrifício” (ibidem).

Também as demais Anáforas mencionam a dimensão 
sacrifi cal da celebração eucarística. Quando celebramos a 
Eucaristia, nós, que não estivemos junto da cruz de Jesus, no 
Calvário, fazemos o “memorial” da paixão e morte de Jesus 
por nós. De forma ritual e na fé da Igreja, participamos do 
único e eterno sacrifício da nossa redenção e recebemos dos 
seus frutos. Sem esquecer as outras dimensões da Eucaristia, 
que também fazem parte da única fé da Igreja.

Site da Diocese de Erexim:

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2021

34

146ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (142)
Tânia Madalosso

Bolo prestígio fácil
Ingredientes
Massa
3 xícaras de farinha de trigo
2 ovos

2 colheres (chá) de manteiga ou margarina
1 xícara de açúcar
2 xícaras de leite
4 colheres (chá) de cacau ou chocolate em pó (pode usar 

também achocolatado se preferir)
1 e 1/2 colher de chá de fermento em pó
Recheio
1 lata de leite condensado
100 g de coco ralado
1 colher (chá) de margarina ou manteiga
Cobertura
1 caixa de creme de leite
140 g de chocolate meio amargo ou ao leite
Para molhar o bolo
leite com açúcar a gosto
Modo de Preparo
Massa
Bater os ovos com a açúcar até que fi que com uma cor bem 

clarinha.
Depois, adicionar a manteiga ou margarina e bater até que 

fi que parecido com uma textura de pomada.
Logo adicionar a farinha e o leite de pouco em pouco até 

usar toda farinha de trigo.
Depois adicionar o cacau ou chocolate em pó e bater.
E por último, adicionar o fermento e levar para assar em 

forno de 200° C, por mais ou menos 40 minutos.
Recheio
Em uma panela, colocar o leite condensado, a margarina ou 

manteiga, e o coco ralado.
Levar ao fogo, e com uma colher misturar até ter ponto de 

A pedra e o perdão
Aqui, o objetivo da brin-

cadeira é reconhecer como é 
importante a necessidade do per-
dão. Para começar a brincadei-
ra, é necessário distribuir uma 
pedrinha média, ou bolinhas de 

gude, ou pingue-pongue para cada um dos participantes. 
Sendo assim, deve ser explicado que essa bolinha funciona 
como algo que era de alguém e deve segurar até essa suposta 
pessoa aparecer para poder devolvê-la.

Após esse passo, deverão ser passadas instruções para 
que eles realizem atividades quaisquer que envolvam as 
mãos, como bater palmas, brincar de batata-quente, usar o 
celular, tentar escrever alguma coisa, etc.

Com isso, deverá ser feita o questionamento de como 
foi difícil realizar essas tarefas sem usar as mãos pois es-

tavam segurando aquela 
pedrinha que era de al-
guém. Mas, e se essa pes-
soa nunca voltar e não pu-
derem devolvê-la?

A partir disso, deve 
ser explicado e fazê-los 
imaginar se a pedra fosse uma mágoa ou ofensa que outras 
pessoas fi zeram com eles e estão guardando. Assim, surgirá a 
refl exão de que é difícil realizar tarefas e seguir a vida se exist-
ir mágoas guardadas dentro de si, sem desempenhar o perdão.

Essa brincadeira tem o objetivo de mostrar que é 
necessário perdoar as pessoas e não guardar mágoas, pois 
isso pode atrapalhar toda uma vida.

Sejam bondosos e compassivos uns para com os out-
ros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os per-
doou em Cristo. Efésios 4,32

beijinho mais ou menos mole.
O segredo é quando o beijinho desgruda sozinho do fundo 

da panela.
Cobertura
Derreter o chocolate a banho-maria, depois adicionar o 

creme de leite (pronto, uma ganache).
Montagem
Cortar o bolo ao meio e despejar a calda de leite com açúcar 

para molhar.
Em seguida fazer o recheio do bolo, colocar a outra metade 

por cima e acrescentar a cobertura por cima.
Pode-se decorar com coco ralado ou granulado.
Levar para gelar por no mínimo 2 horas.

Torta de liquidifi cador
Ingredientes
1 ovo
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
5 colheres (sopa) de queijo ralado
1 pitada de orégano
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
1/2 cebola
1 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de óleo
1 pitada de sal
Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes no liquidifi cador até que a mas-

sa esteja fi rme e encorpada.
Para uma massa mais consistente, acrescentar mais uma 

porção de farinha de trigo.
Untar uma forma com óleo e despeje metade da massa até 

cobrir todo o fundo.
Em seguida, acrescentar um recheio de sua escolha e cobrir 

com o restante da massa.
Assar em forno médio (180° C), preaquecido, por 30 minu-

tos.
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Ervas e Plantas Medicinais – 142
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

11, Neiva Oro (serviços gerais na Cúria)
13, Pe. Mauro Parcianello, N. 1979
20 Pe. Anderson Faenello, N. 1986
24, Pe. Clair Favreto, N. 1965

Vinagreira
Hibiscus Sabdariff a, L.
Pertence à família das 

Malváceas
Também conhecido como: 

Azedinha, groselheira-fl or-roxa
A vinagreira é uma planta 

herbácea, ornamental adaptada 
em todas as regiões Brasileiras. 
Geralmente sofre com o frio do 
inverno. As folhas são alternas, 
simples, ovaladas de sabor ácido, 

moderadamente adstringente. As fl ores possuem cor rosa-
púrpura e se entreabrem no período da maturação sendo 
usadas na produção de suco caseiro. O fruto é uma capsula 
oval formada por cinco lóbulos vermelho picante contendo no 
seu interior inúmeras sementes que facilitam a sua reprodução.

Propriedades medicinais
É utilizada a fl or e principalmente o fruto.
O consumo do bago, ou seja, o fruto da vinagreira 

possui vitaminas A, que é um micronutriente que desempenha 
papel essencial na visão, crescimento, desenvolvimento do 
osso, desenvolvimento e manutenção do tecido do organismo 
todo; C, que é um antioxidante que tem capacidade de 
proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, 

e equilibra o corpo de modo geral; Carboidratos, fonte e 
reconstituição de energia vital e Potássio, que ajuda a regular 
a pressão arterial e fortalecer as artérias.

O bago da vinagreira é ótimo como albuminoide que 
aumenta proteínas no organismo; vasodilatadora periférica, 
que é o processo de dilatação dos vasos sanguíneos, em 
consequência do relaxamento do músculo liso presente 
na parede muscular; estomáquico, que é próprio para 
restabelecer o bom funcionamento do estômago; emoliente, 
que é próprio para amolecer, emplastro natural, aperiente 
que abre os poros e o apetite; diurética, que aumenta ou 
facilita a secreção da urina; anestésica, que diminui a dor de 
um órgão ou de partes do corpo; aromatizante, que perfuma 
naturalmente; antiescorbútica, que combate o escorbuto; 
antiespasmódica, que diminui o efeito do espasmo; corante, 
que dá uma cor própria; digestiva, que serve para a função 
da digestão e laxante suave que ameniza a dor. 

Seu consumo é ótimo para casos de dieta de 
emagrecimento, no fortalecimento do couro capilar, na 
prevenção do espasmo, para problemas gastrintestinais, cólica 
uterina, má digestão, gastrenterite, hipertensão, constipação 
intestinal, falta de apetite, ativar a excreção da urina, infecções 
da pele, diminuição da dor provocada por varizes e para 
diminuir o sangramento provocado por hemorroidas.

Obs.: As pessoas em tratamento de desintoxicação 
etílica não devem utilizar tintura alcoólica.

Semente de Girassol: uma aliada da saúde e da beleza
Há quem diga que é “comida de passarinho”. Quanto 

preconceito com a pobre coitada da semente!! Que, aliás, de 
pobre não tem nada!! Uma pequenina semente riquíssima em 
nutrientes extremamente importantes para a saúde humana, in-
clusive. E sabe por quê? A semente de girassol é fonte de gor-
duras poli-insaturadas (ômegas 3 e 6), Vitamina E, vitamina A 
e vitamina B1. São fontes também de cálcio, fósforo, potássio, 
zinco, magnésio e aminoácido triptofano. Entre os inúmeros 
benefícios do consumo diário, podemos destacar:

1. Bom funcionamento cerebral, pela ação da vitamina 
B1 e do triptofano – usada nas Tensões Pré Menstruais (TPM)  
e menopausa:  para aumento da serotonina e redução da ansie-
dade/compulsão pela comida;

2. Auxilia na redução do mau colesterol (LDL) e protege 
contra doenças cardiovasculares – pela presença de ômega 3 e 6;

3. A vitamina E contribui para a diminuição da infl amação 
do organismo, auxiliando no tratamento de várias doenças in-
fl amatórias como artrite, osteoartrite. A ação antioxidante des-
ta vitamina, combate o envelhecimento precoce e minimiza os 
sintomas incômodos do período da menopausa.

4. As concentrações de magnésio podem auxiliar no pro-
cesso de relaxamento muscular.

5. Ajuda a emagrecer, pois  aumenta a sensação de 
saciedade e devido às grandes quantidades de fi bras, pro-
move também a regulação intestinal. Porém, quem busca o 
emagrecimento deve fi car atento à quantidade: o consumo 
exagerado da semente de girassol pode incrementar o con-
sumo calórico e ter efeito rebote. Portanto, tenha a moder-
ação!!!!

 A quantidade diária recomendada é uma (01) colher 
de sopa ao dia. Pode ser adicionada em iogurtes com outros 
cereais associados, em frutas picadas ou desidratadas, em 
massa de pães e bolos, em saladas, em refogados (brócolis, 
couve) ou consumida como petisco, de preferência sem sal. 
Experimente incluir este alimento funcional na sua rotina 
alimentar.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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