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

-- 1º. – Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de 
combate ao preconceito em relação aos porta-
dores do vírus HIV (vírus humano de imuno-
defi ciência); reunião dos Bispos do Regional 
Sul 3 da CNBB em Passo Fundo. 

- 03, 19h30, Dom Adimir, instituição e renovação 
de mandato de ministros na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Paróquia de Viadutos.

- 03 a 11, Novena em preparação à festa da pa-
droeira, sede paroquial Santa Luzia, Atlânti-
co, Erechim.

- 04, Assembleia paroquial e almoço de confrater-
nização na Catedral; 18h, Dom Adimir, crismas na igre-
ja N. Sra. do Monte Claro, Paróquia de Áurea.

- 05 – 2º Domingo do Advento C – Aniversário de orde-
nação presbiteral de Dom Adimir (1992) – 09h, Dom 
Adimir, crismas na igreja N. Sra. Aparecida, Paróquia 
São Francisco de Assis, Progresso, Erechim; 11h30, 
Dom Adimir, renovação de mandato de ministros na ig-
reja N. Sra. do Rosário, Paróquia de Barão de Cotegipe.

- 06, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro 
Diocesano; 19h, reunião da Coordenação da Ação Evan-
gelizadora, no Centro Diocesano.

- 07, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Di-
ocesano.

- 08 – Imaculada Conceição de Nossa Senhora - Encerramento 
do Ano de São José – às 18h15, missa na Catedral Diocesana.

- 10 – Dia Universal dos Direitos Humanos – 19h30, Dom 
Adimir, Missa e Crismas na Comunidade N. Sra. da 

Saúde, Floriano Peixoto, Paróquia Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.
- 11 – 18h, Dom Adimir, Missa e Crismas na igre-
ja Imaculada Conceição, Paróquia de Getúlio Var-
gas; 10h, em São Valentim, celebração do jubileu 
de ouro presbiteral de Pe. Antonio Valentini Neto.
- 12 – 3º Domingo do Advento C – encerramento 
da Campanha da Evangelização com a respectiva 
coleta; missa e festa de Santa Lúcia na sede pa-
roquial São Roque, Itatiba do Sul; missa e festa 
da padroeira na sede paroquial Santa Luzia, Bair-
ro Atlântico, Erechim; 09h, Dom Adimir, Missa e 

Crismas na igreja N. Sra. dos Navegantes, Paróquia de 
Campinas do Sul; 18h, Dom Adimir, Missa e Crismas 
na igreja Imaculada Conceição, Paróquia de Getúlio 
 Vargas.

- 13, 14h, Reunião do Colégio de Consultores, no Centro 
Diocesano. 

- 15, 19h30, Encontro ecumênico de Natal, na Catedral Di-
ocesana.

- 18, 18h, Dom Adimir, Missa e Crismas na igreja São Pe-
dro, Erechim-

- 19 – 4º Domingo do Advento C – 09h, Dom Adimir, Mis-
sa e Crismas na igreja São Pedro, Erechim.

- 24, 20h, Dom Adimir, Missa de Natal na Catedral São Jose.
- 25 – NATAL de Nosso Senhor Jesus Cristo – 08h, Dom 

Adimir, Missa de Natal no Santuário Diocesano N. Sra. 
de Fátima. 

- 26 – Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José

Dos Sermões de São Leão Magno, papa
O Natal do Senhor é o Natal da paz

“A festa de hoje renova para nós os primeiros instantes da vida sagrada de Jesus, nascido da 
Virgem Maria. E enquanto adoramos o nascimento de nosso Salvador, celebramos também o nosso 
nascimento.

Efetivamente, a geração de Cristo é a origem do povo cristão, o Natal da Cabeça é também 
o natal do Corpo. (...)

Por isso, a grandeza desse dom exige de nós uma reverência digna de seu valor. Pois, como 
nos ensina o Santo Apóstolo, “nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que con-
heçamos os dons da graça que Deus nos concedeu” (1Cor 2,12). O único modo de honrar dignamente o Senhor é oferecer-lhe o que 
ele mesmo nos deu (...).

O Natal do Senhor é o natal da paz. Como diz o Apóstolo, Cristo é a nossa paz, ele que de dois povos fez um só (cf Ef 2,14); judeus 
ou gentios, “em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai” (Ef 2,18). (Capa fi nal do subsídio de Advento-Natal do Regional Sul 3 da CNBB)
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FRANCISCO - AUDIÊNCIA GERAL
Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020

[Catequese sobre o Natal

Estimados irmãos e irmãs, bom 
dia!

Nesta catequese, no período que 
antecede o Natal, gostaria de oferecer 
alguns pontos de reflexão em prepa-
ração para a celebração do Natal. Na 
Liturgia da Noite ressoará o anúncio 
do anjo aos pastores: «Não temais, eis 
que vos anuncio uma Boa Nova que 
será alegria para todo o povo: hoje na-
sceu-vos na Cidade de David um Salvador, que é Cristo Sen-
hor. Isto servir-vos-á de sinal, achareis um recém-nascido 
envolto em faixas e posto numa manjedoura» (Lc 2, 10-12).

Imitando os pastores, também nós caminhamos espiri-
tualmente para Belém, onde Maria deu à luz o Menino num 
estábulo, «pois - diz São Lucas - não havia para eles lugar na 
hospedaria» (2, 7). O Natal tornou-se uma festa universal e 
até quem não acredita sente o encanto deste evento. Contudo, 
os cristãos sabem que o Natal é um acontecimento decisivo, 
um fogo eterno que Deus acendeu no mundo, e não pode 
ser confundido com coisas efémeras. 
É importante que não seja reduzido a 
uma celebração meramente sentimen-
tal ou consumista. No domingo passado 
chamei a atenção sobre este problema, 
evidenciando que o consumismo nos 
sequestrou o Natal. Não: o Natal não se 
deve reduzir a festa unicamente senti-
mental ou consumista, rica de prendas 
e bons votos, mas pobre de fé cristã, e 
pobre também de humanidade. Portanto, é necessário refrear 
uma certa mentalidade mundana, incapaz de compreender 
o núcleo incandescente da nossa fé, que é o seguinte: «E o 
Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 
a glória que o Filho unigénito recebe do seu Pai, cheio de 
graça e de verdade» (Jo 1, 14). Este é o núcleo do Natal, 
aliás: é a verdade do Natal, não há outra.

O Natal convida-nos a refletir, por um lado, sobre a 
dramaticidade da história, em que homens e mulheres, feri-
dos pelo pecado, procuram incessantemente a verdade, vão 
em busca de misericórdia e de redenção; e, por outro, so-
bre a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para 
nos comunicar a Verdade que salva e para nos tornar partic-
ipantes da sua amizade e da sua vida. Recebemos este dom 
de graça, é pura graça, sem o nosso mérito. Há um Santo 
Padre que diz: “Mas olhai deste lado, do outro, de lá: procu-
rai o mérito e só encontrareis graça”. Tudo é graça, um dom 
de graça. Recebemos este dom de graça através da simpli-
cidade e da humanidade do Natal, e ele pode remover dos 
nossos corações e das nossas mentes o pessimismo que hoje 

se difundiu ainda mais por causa da 
pandemia. Podemos superar esta sen-
sação de desconcerto inquietador, sem 
nos deixarmos dominar pelas derrotas e 
fracassos, na consciência redescoberta 
de que aquele Menino humilde e pobre, 
escondido e indefeso, é o próprio Deus, 
que se fez homem para nós. O Concílio 
Vaticano II, numa célebre passagem da 
Constituição sobre a Igreja no mundo 

contemporâneo, diz-nos que este acontecimento se refere a cada 
um de nós: «Pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, uniu-se 
de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, 
pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade 
humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem 
Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós 
em tudo, exceto no pecado» (Constituição Pastoral Gaudium et 
spes, 22). Mas Jesus nasceu há dois mil anos, e diz respeito a 
mim? – Sim, diz respeito a ti e a mim, a cada um de nós. Jesus 
é um de nós: Deus, em Jesus, é um de nós.

Esta realidade dá-nos muita 
alegria e coragem. Deus não nos de-
sprezou, não olhou para nós de longe, 
não passou ao nosso lado, não sentiu 
repulsa da nossa miséria, não se vestiu 
com  um corpo aparente, mas assumiu 
plenamente a nossa natureza e condição 
humana. Nada excluiu, exceto o peca-
do: a única coisa que Ele não tem. Toda 
a humanidade está n’Ele. Ele assumiu 

tudo o que somos, tal como somos. Isto é essencial para a 
compreensão da fé cristã. Refletindo sobre o seu caminho 
de conversão, Santo Agostinho escreve nas suas Confissões: 
«Ainda não tinha a humildade suficiente para possuir o meu 
Deus, o humilde Jesus, ainda não conhecia os ensinamentos 
da sua fraqueza» (Confissões VII, 8). E qual é a fraqueza de 
Jesus? A “fraqueza” de Jesus é um “ensinamento”! Porque 
nos revela o amor de Deus. O Natal é a festa do Amor en-
carnado, do amor nascido por nós em Jesus Cristo. Jesus 
Cristo é a luz dos homens que resplandece nas trevas, que dá 
sentido à existência humana e a toda a história.

Queridos irmãos e irmãs, que estas breves reflexões 
nos ajudem a celebrar o Natal com maior consciência. Mas 
há outra forma de preparação que quero lembrar, tanto a 
vós como a mim, e que está ao alcance de todos: meditar 
um pouco em silêncio diante do presépio. O presépio é uma 
catequese daquela realidade, do que foi feito naquele  ano, 
naquele dia, que ouvimos no Evangelho. Por este motivo, no 
ano passado escrevi uma Carta, que nos fará bem reler. Intit-
ula-se “Admirabile signum”, “Sinal admirável”. Na escola 
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de São Francisco de Assis, podemos tornar-nos um pouco 
crianças, permanecer em contemplação da cena da Nativi-
dade, deixando que renasça em nós a admiração da forma 
“maravilhosa” como Deus quis vir ao mundo.  Peçamos a 
graça da admiração: face a este mistério, a esta realidade 
tão terna, tão bela, tão próxima dos nossos corações, que o 
Senhor nos conceda a graça da admiração, para que O en-
contremos, para que nos aproximemos d'Ele, para que nos 
aproximemos de todos nós. Isto irá renascer em nós a ter-
nura. Há dias, falando com alguns cientistas, comentava-se 
a inteligência artificial e os robôs... há robôs programados 
para tudo e para todos, e isto vai progredindo. E eu disse-

lhes: “Mas o que nunca serão capazes de fazer os robôs?” 
Eles pensaram, deram sugestões, mas no final concordaram 
num ponto: a ternura. Isto os robôs não serão capazes de faz-
er. E é isto que Deus nos traz hoje: uma forma maravilhosa 
pela qual Deus quis vir ao mundo, o que reaviva a ternura em 
nós, a ternura humana que está próxima daquela de Deus. E 
hoje temos tanta necessidade de ternura, tanta necessidade 
de carícias humanas, face a tanta miséria! Se a pandemia 
nos obrigou a estar mais distantes, Jesus, no presépio, mos-
tra-nos o caminho da ternura para estarmos próximos, para 
sermos humanos. Sigamos este caminho. Feliz Natal!

Momento de Reflexão para o Início do Percurso Sinodal
Discurso do Papa Francisco

Sala Nova do Sínodo, sábado, 9 de outubro de 2021 

Amados irmãos e irmãs!
Obrigado por estardes aqui 

na abertura do Sínodo. Percorren-
do diversos caminhos, viestes de 
tantas Igrejas trazendo cada um 
no coração questões e esperanças; 
e tenho a certeza de que o Espírito 
nos guiará e concederá a graça de 
avançarmos em conjunto, de nos 
ouvirmos mutuamente e iniciarmos 
um discernimento no nosso tempo, 
tornando-nos solidários com as fa-
digas e os anseios da humanidade. Reitero que o Sínodo não 
é um parlamento, o Sínodo não é uma investigação sobre as 
opiniões; o Sínodo é um momento eclesial, e o protagonista 
do Sínodo é o Espírito Santo. Se não estiver o Espírito, não 
haverá Sínodo.

Vivamos este Sínodo no espírito da ardente oração que 
Jesus dirigiu ao Pai pelos seus: «Para que todos sejam um 
só» (Jo 17, 21). É a isto que somos chamados: à unidade, à 
comunhão, à fraternidade que nasce de nos sentirmos abra-
çados pelo único amor de Deus. Todos indistintamente, mas 
em particular nós, Pastores – assim escreve São Cipriano 
–, «devemos manter e reivindicar com firmeza esta unida-
de, sobretudo nós Bispos que temos a presidência na Igreja, 
para dar provas de que o próprio episcopado também é uno e 
indiviso» (De Ecclesiae Catholicae Unitate, 5). Por isso, no 
único Povo de Deus, caminhemos em conjunto para fazer a 
experiência duma Igreja que recebe e vive o dom da unidade 
e se abre à voz do Espírito.

As palavras-chave do Sínodo são três: comunhão, par-
ticipação, missão. Comunhão e missão são expressões 
teológicas que designam – e é bom recordá-lo – o misté-
rio da Igreja. O Concílio Vaticano II esclareceu que a co-
munhão exprime a própria natureza da Igreja e, ao mesmo 
tempo, afirmou que a Igreja recebeu «a missão de anunciar 

e instaurar o reino de Cristo e de 
Deus em todos os povos e constitui 
o germe e o princípio deste mesmo 
Reino na terra» (Lumen gentium, 
5). Através destas duas palavras, 
a Igreja contempla e imita a vida 
da Santíssima Trindade, mistério 
de comunhão ad intra e fonte de 
missão ad extra. Depois dum tem-
po de reflexões doutrinais, teológi-
cas e pastorais que caraterizaram 
a receção do Vaticano II,São Pau-

lo VI quis condensar precisamente nestas duas palavras – 
comunhão e missão – «as linhas mestras, enunciadas pelo 
Concílio». Com efeito, ao comemorar a abertura do mesmo, 
afirmou que as linhas gerais foram «a comunhão, ou seja, a 
coesão e a plenitude interior, na graça, na verdade e na cola-
boração (…); e a missão, ou seja, o compromisso apostólico 
para com o mundo contemporâneo» (Angelus, 11/X/1970), 
que não é proselitismo.

Ao encerrar o Sínodo de 1985, vinte anos depois da 
conclusão da assembleia conciliar, também São João Paulo 
II quis reafirmar que a natureza da Igreja é a koinonia: dela 
brota a missão de ser sinal de união íntima da família huma-
na com Deus. E acrescentou: «Convém sumamente que na 
Igreja se celebrem Sínodos ordinários e, se for necessário, 
também extraordinários», os quais, para dar fruto, devem ser 
bem preparados, «a saber, é preciso que nas Igrejas locais 
se trabalhe pela sua preparação com participação de todos» 
(Discurso de encerramento da II Assembleia Extraordinária 
do Sínodo dos Bispos, 07/XII/1985). E aqui temos a terceira 
palavra: participação. Comunhão e missão correm o risco 
de permanecer termos meio abstratos, se não se cultiva uma 
práxis eclesial que se exprima em ações concretas de sinoda-
lidade em cada etapa do caminho e da atividade, promoven-
do o efetivo envolvimento de todos e cada um. Naturalmente 
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celebrar um Sínodo é sempre bom e importante, mas só é 
verdadeiramente fecundo se se tornar expressão viva do ser 
Igreja, dum agir caraterizado por verdadeira participação.

E isto, não por exigências de estilo, mas de fé. A par-
ticipação é uma exigência da fé batismal. De facto – como 
afirma o apóstolo Paulo – «num só Espírito, fomos todos ba-
tizados para formar um só corpo» (1 Cor 12, 13). O ponto de 
partida, no corpo eclesial, é este e mais nenhum: o Batismo. 
Dele, nossa fonte de vida, deriva a igual dignidade dos filhos 
de Deus, embora na diferença de ministérios e carismas. Por 
isso, todos somos chamados a participar na vida da Igreja e 
na sua missão. Se falta uma participação real de todo o Povo 
de Deus, os discursos sobre a comunhão arriscam-se a não 
passar de pias intenções. Neste aspeto, deram-se alguns pas-
sos em frente, mas sente-se ainda uma certa dificuldade e so-
mos obrigados a registar o mal-estar e a tribulação de muitos 
agentes pastorais, dos organismos de participação das dio-
ceses e paróquias, das mulheres que muitas vezes ainda são 
deixadas à margem. Participarem todos: é um compromisso 
eclesial irrenunciável! Para todos os batizados, este é o car-
tão de identidade: o Batismo.

Entretanto o Sínodo, ao 
mesmo tempo que nos proporcio-
na uma grande oportunidade para 
a conversão pastoral em chave 
missionária e também ecuménica, 
não está isento de alguns riscos. 
Menciono três. O primeiro é o ris-
co do formalismo. Pode-se reduzir 
um Sínodo a um evento extraor-
dinário, mas de fachada, precisa-
mente como se alguém ficasse a 
olhar a bela fachada duma igreja sem nunca entrar nela. Pelo 
contrário, o Sínodo é um percurso de efetivo discernimento 
espiritual, que não empreendemos para dar uma bela ima-
gem de nós mesmos, mas a fim de colaborar melhor para 
a obra de Deus na história. Assim, quando falamos duma 
Igreja sinodal, não podemos contentar-nos com a forma, 
mas temos necessidade também de substância, instrumen-
tos e estruturas que favoreçam o diálogo e a interação no 
Povo de Deus, sobretudo entre sacerdotes e leigos. Por que 
destaco isto? Porque às vezes há algum elitismo na ordem 
presbiteral, que a separa dos leigos; e, no fim, o padre torna-
-se o «patrão da barraca» e não o pastor de toda uma Igreja 
que está avançando. Isto requer a transformação de certas 
visões verticalizadas, distorcidas e parciais sobre a Igreja, o 
ministério presbiteral, o papel dos leigos, as responsabilida-
des eclesiais, as funções de governo, etc.

Um segundo risco é o do intelectualismo (da abstra-
ção, a realidade vai para um lado e nós, com as nossas refle-
xões, vamos para outro): transformar o Sínodo numa espé-
cie de grupo de estudo, com intervenções cultas mas alheias 
aos problemas da Igreja e aos males do mundo; uma espécie 
de «falar por falar», onde se pensa de maneira superficial e 

mundana, acabando por cair nas habituais e estéreis classifi-
cações ideológicas e partidárias, e alheando-se da realidade 
do santo Povo de Deus, da vida concreta das comunidades 
espalhadas pelo mundo.

Por fim, pode haver a tentação do imobilismo: dado 
que «se fez sempre assim» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 33) – esta afirmação “fez-se sempre assim” é um 
veneno na vida da Igreja –, é melhor não mudar. Quem se 
move neste horizonte, mesmo sem se dar conta, cai no erro 
de não levar a sério o tempo que vivemos. O risco é que, no 
fim, se adotem soluções velhas para problemas novos: um 
remendo de pano cru, que acaba por criar um rasgão ainda 
maior (cf. Mt 9, 16). Por isso, é importante que o caminho 
sinodal seja verdadeiramente tal, que seja um processo em 
desenvolvimento; envolva, em diferentes fases e a partir da 
base, as Igrejas locais, num trabalho apaixonado e encar-
nado, que imprima um estilo de comunhão e participação 
orientado para a missão.

Vivamos, pois, esta ocasião de encontro, escuta e re-
flexão como um tempo de graça – sim, irmãos e irmãs, um 
tempo de graça – que nos ofereça, na alegria do Evangelho, 

pelo menos três oportunidades. A 
primeira é encaminhar-nos, não 
ocasionalmente, mas estrutural-
mente para uma Igreja sinodal: um 
lugar aberto, onde todos se sintam 
em casa e possam participar. De-
pois o Sínodo oferece-nos a opor-
tunidade de nos tornarmos Igreja 
da escuta: fazer uma pausa dos 
nossos ritmos, controlar as nossas 
ânsias pastorais para pararmos a 

escutar. Escutar o Espírito na adoração e na oração. Como 
sentimos falta da oração de adoração hoje! Muitos perderam 
não só o hábito, mas também a noção do que significa ado-
rar. Escutar os irmãos e as irmãs sobre as esperanças e as 
crises da fé nas diversas áreas do mundo, sobre as urgências 
de renovação da vida pastoral, sobre os sinais que provêm 
das realidades locais. Por fim, temos a oportunidade de nos 
tornarmos uma Igreja da proximidade. Sempre voltamos ao 
estilo de Deus: o estilo de Deus é proximidade, compaixão 
e ternura. Deus sempre agiu assim. Se não chegarmos a esta 
Igreja da proximidade com atitudes de compaixão e ternu-
ra, não seremos Igreja do Senhor. E isto não só em pala-
vras, mas com a presença, de tal modo que se estabeleçam 
maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo: uma 
Igreja que não se alheie da vida, mas cuide das fragilidades 
e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sarando os 
corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Não esque-
çamos o estilo de Deus que nos deve ajudar: proximidade, 
compaixão e ternura.

Amados irmãos e irmãs, que este Sínodo seja um tem-
po habitado pelo Espírito! Pois é do Espírito que precisamos, 
da respiração sempre nova de Deus, que liberta de todo o 
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fechamento, reanima o que está morto, 
solta as cadeias, espalha a alegria. O Es-
pírito Santo é Aquele que nos guia para 
onde Deus quer, e não para onde nos 
levariam as nossas ideias e gostos pes-
soais. O Padre Congar, de santa memó-
ria, recordou: «Não é preciso fazer ou-
tra Igreja; é preciso fazer uma Igreja 
diferente» (Verdadeira e falsa reforma 
na Igreja, Milão 1994, 193). Este é o de-
safio. Por uma «Igreja diferente», aberta 
à novidade que Deus lhe quer sugerir, 
invoquemos com mais força e frequên-
cia o Espírito e coloquemo-nos humildemente à sua escuta, 
caminhando em conjunto, como Ele, criador da comunhão e 
da missão, deseja, isto é, com docilidade e coragem.

Vinde, Espírito Santo! Vós que 
suscitais línguas novas e colocais nos 
lábios palavras de vida, livrai-nos de 
nos tornarmos uma Igreja de museu, 
bela mas muda, com tanto passado e 
pouco futuro. Vinde estar connosco, 
para que na experiência sinodal não 
nos deixemos dominar pelo desen-
canto, não debilitemos a profecia, não 
acabemos por reduzir tudo a discus-
sões estéreis. Vinde, Espírito Santo de 
amor, e abri os nossos corações para a 
escuta. Vinde, Espírito de santidade, e 

renovai o santo Povo fiel de Deus. Vinde, Espírito Criador, e 
renovai a face da terra. Amen.

Discurso do Papa Francisco aos Participantes no
Encontro Interparlamentar Preparatório para a Cop26   

Sala Paulo VI, sábado, 9 de outubro de 2021

Senhores parlamentares!
 Dou-vos as boas-vindas e 

agradeço à Senhora Casellati e ao Sen-
hor Fico as suas amáveis palavras.

Há alguns dias, a 4 de outubro, 
tive o prazer de me reunir com vári-
os líderes religiosos e cientistas para 
assinar um Apelo conjunto tendo em 
vista a Cop26. O impulso para esse en-
contro, que tinha sido preparado durante meses de intenso 
diálogo, a «consciência — cito o Apelo — dos desafios sem 
precedentes que ameaçam a nós e à vida na nossa magnífi-
ca casa comum, [... e] da necessidade de uma solidariedade 
cada vez mais profunda face à pandemia global e à crescente 
preocupação» por ela (Faith and Science: Towards Cop26 
—  Apelo conjunto, 4 de outubro de 2021).

Em tal ocasião, animados por um espírito de fraterni-
dade, pudemos perceber uma forte convergência de todas as 
diferentes vozes na expressão de dois aspetos. Por um lado, 
a dor pelos graves danos causados à família humana e à sua 
casa comum; por outro, a necessidade urgente de iniciar uma 
mudança de rumo capaz de passar decisiva e convincente-
mente da cultura do descarte, prevalecente na nossa socie-
dade, para uma cultura de cuidados.

É um desafio exigente e complexo, mas a humanidade 
tem os meios para enfrentar esta transformação, que requer 
uma verdadeira conversão e a vontade firme de a empreender.  
Exige isso em particular daqueles que são chamados a cargos 
de grande responsabilidade nos vários âmbitos da sociedade.

No apelo conjunto que assinámos, e que idealmente 
vos confio, entregando-o aos Presidentes das duas Câmaras 

do Parlamento italiano, há muitos com-
promissos que pretendemos assumir 
no campo da ação e do exemplo, bem 
como no campo da educação. De facto, 
estamos perante um importante desafio 
educacional , pois «cada mudança pre-
cisa de um caminho educacional para 
fazer amadurecer uma nova solidarie-
dade universal e uma sociedade mais 

acolhedora» (Mensagem para o lançamento do Pacto Edu-
cativo , 12 de setembro de 2019). Um desafio a favor de uma 
educação para a ecologia integral em que nós, representantes 
das religiões, estamos fortemente comprometidos.

Ao mesmo tempo, apelamos aos governos para que 
adotem rapidamente um caminho que limite o aumento da 
temperatura média global e promovam uma ação corajosa, 
reforçando também a cooperação internacional. Especifica-
mente, apelamos a fim de que promovam a transição para a 
energia limpa; a adotar práticas sustentáveis de utilização 
da terra que preservem as florestas e a biodiversidade; a fa-
vorecer sistemas alimentares que respeitem o meio ambi-
ente e as culturas locais; a continuar a luta contra a fome e a 
subnutrição; e a apoiar estilos de vida, consumo e produção 
sustentáveis.

Trata-se de uma transição para um modelo de desen-
volvimento mais integral e integrante, baseado na solidarie-
dade e na responsabilidade, durante o qual os efeitos que 
terá no mundo do trabalho devem também ser cuidadosa-
mente considerados.

Neste desafio, todos têm o próprio papel a desempen-
har, e o dos parlamentares é particularmente significativo, 
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diria, decisivo. Uma mudança de rumo tão exigente como a 
que temos perante nós requer grande sabedoria, clarividên-
cia e sentido do bem comum, que são virtudes fundamentais 
da boa política. Vós, parlamentares, como principais atores 
na atividade legislativa, tendes a tarefa de orientar o com-
portamento através dos vários instrumentos oferecidos pelo 
direito, «que estabelece as regras de conduta permitida à luz 
do bem comum» (Carta Encíclica Laudato si’ , 177) e com 
base noutros princípios fundamentais, tais como a digni-
dade da pessoa humana, solidariedade e subsidiariedade (cf. 
Compêndio da Doutrina Social da Igreja , 160 e seguintes). 
O cuidado da nossa casa comum insere-se naturalmente no 
âmbito destes princípios. Obviamente, não se trata apenas 
de desencorajar e penalizar as más práticas, mas também 
e sobretudo de encorajar e estimular novos caminhos que 

estejam mais de acordo com o objetivo a alcançar. Isto é 
essencial se quisermos atingir os objetivos estabelecidos no 
Acordo de Paris e contribuir para o sucesso da Cop26.

Portanto, espero que o vosso árduo trabalho na prepa-
ração para a Cop26 e inclusive depois dela seja iluminado 
por dois faróis importantes: o farol da responsabilidade  e o 
farol da solidariedade . Devemo-lo aos jovens, às gerações 
futuras que merecem todos os nossos esforços para viver e 
ter esperança. Para tal, precisamos de leis urgentes, sábias e 
justas que superem as barreiras estreitas de muitos ambien-
tes políticos e possam chegar a um consenso apropriado o 
mais rapidamente possível, utilizando meios fiáveis e trans-
parentes.

Mais uma vez obrigado pela vossa visita! Deus 
abençoe a vós, as vossas famílias e o vosso trabalho!

Encontro “Religiões e Educação: Pacto Educativo Global” -  5 de outubro de 2021
Discurso Do Papa Francisco

Com alegria vos acolho nesta significativa ocasião 
para promover um Pacto Educativo Global. Hoje, no Dia 
Mundial dos Professores instituído pela UNESCO, quere-
mos como Representantes das Religiões manifestar a nossa 
proximidade e gratidão a todos os professores e, ao mesmo 
tempo, a nossa solicitude pela educação.

Há dois anos – no dia 12 de setembro de 2019 –, dirigi 
um apelo a todos aqueles que intervêm, por variados títulos, 
no campo da educação para «dialogar sobre o modo como 
estamos a construir o futuro do planeta e sobre a necessidade 
de investir os talentos de todos», porque «toda a mudança 
precisa duma caminhada educativa para fazer amadurecer 
uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais 
acolhedora» (Mensagem para o lançamento do Pacto Ed-
ucativo).

Com esta finalidade, promovi a iniciativa dum Pacto 
Educativo Global, «para reavivar o compromisso em prol 
e com as novas gerações, renovando a paixão por uma ed-
ucação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, 
diálogo construtivo e mútua compreensão», convidando 
todos a «unir esforços numa ampla aliança educativa para 
formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações 
e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a 
uma humanidade mais fraterna».

.... Como no passado, também hoje queremos, com a 
sabedoria e a humanidade das nossas tradições religiosas, 
ser estímulo para uma renovada ação educativa que possa 
fazer crescer no mundo a fraternidade universal.

Se no passado as diferenças nos puseram em con-
traposição, hoje vemos nelas a riqueza de caminhos diversos 
para chegar a Deus e educar as novas gerações para uma 
convivência pacífica no respeito mútuo. Por conseguinte 
a educação compromete-nos a não usar jamais o nome 
de Deus para justificar a violência e o ódio contra outras 

tradições religiosas, a condenar toda a forma de fanatismo e 
fundamentalismo, e a defender o direito de cada um escolher 
e agir segundo a própria consciência.

Se no passado, mesmo em nome da religião, se dis-
criminaram as minorias étnicas, culturais, políticas e outras, 
hoje queremos ser defensores da identidade e dignidade de 
toda a pessoa e ensinar as novas gerações a acolherem a to-
dos sem discriminações. Por conseguinte a educação com-
promete-nos a acolher o outro como ele é – não como eu 
quero que seja, mas como ele é - e sem julgar nem condenar 
ninguém.

Se no passado os direitos das mulheres, dos meno-
res e dos mais frágeis nem sempre foram respeitados, hoje 
comprometemo-nos a defender com firmeza tais direitos e 
a ensinar às novas gerações a serem voz dos que não têm 
voz. Por conseguinte a educação insta-nos a rejeitar e de-
nunciar toda a violação da integridade física e moral de 
cada um. E a educação deve levar-nos a compreender que, 
na dignidade, o homem e a mulher são iguais: não haverá 
discriminações.

Se no passado toleramos a exploração e o saque da 
nossa casa comum, hoje, mais conscientes do nosso papel de 
guardiões da criação que nos foi confiada por Deus, quere-
mos ser voz da natureza que clama pela sua sobrevivência e 
formar as novas gerações para um estilo de vida mais sóbrio 
e ecossustentável. ...

Hoje queremos declarar que as nossas tradições reli-
giosas, que sempre foram protagonistas da alfabetização até 
ao ensino superior, reforçam a sua missão de educar cada 
pessoa na sua integralidade, isto é, cabeça, mãos, coração e 
alma. Que se pense aquilo que se sente e se faz; que se sinta 
aquilo que se pensa e se faz; que se faça aquilo que se sente 
e se pensa. A harmonia da integridade humana, isto é, toda a 
sua beleza desta harmonia. ...
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“A fé sem obras é morta” (Tg 2,17)
(A Voz da Diocese – 12/09/2021)

Saudamos todos os irmãos e irmãs 
ouvintes da Voz da Diocese recordando 
que estamos no mês de setembro, o mês 
da Bíblia, Palavra de Deus que revela a 
presença de Deus na história da humani-
dade e chama à unidade: “pois todos vós 
sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d).

Caríssimos irmãos e irmãs!  A Pa-
lavra de Deus ilumina nossa vida e alimenta nossa fé e tam-
bém nos compromete. Quanto mais a conhecemos, mais so-
mos chamados a dar uma resposta, consciente, madura, clara 
e objetiva a respeito de nossa adesão ao projeto salvador de 
Deus. Essa resposta de fé não pode ser expressa apenas em 
palavras, precisa também ser  demonstrada em atitudes con-
cretas. “A fé sem obras é morta” (Tg 2, 17), no diz São Tiago 
na segunda leitura. Portanto, a fé alcança sua credibilidade 
diante de Deus e diante dos homens quando unida às obras. 
Esta mensagem está intimamente ligada a mensagem do 
Evangelho desta liturgia.

A pregação de Jesus ao longo de sua missão vai reve-
lando aos poucos quem Ele é e qual é o projeto de Deus. Sua 
mensagem dirigida às multidões deve ser compreendida e as-
sumida de modo especial pelos seus seguidores, os discípu-
los. Então Jesus procura saber deles o nível de compreensão 
de sua palavra. Pergunta aos discípulos: “Quem dizem os 
homens que eu sou?” (Mc 8,27). Os discípulos apresentam 
de imediato as diferentes formas que o povo O vê. “Alguns 
dizem que tu és João Batista; outros que és Elias; outros, ain-
da, que és um dos profetas” (Mc 8,28). Foi fácil responder o 
que os outros pensavam a seu respeito. Mas para Jesus, se há 
tantas interpretações na visão do povo, Ele quer saber o que 
pensava aqueles que aceitaram segui-lo? Então pergunta: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro tomando a frente, as-
sim se expressou: “Tu és o Messias”. (Mc 8, 29). Foi uma 
resposta profunda de alguém que havia assimilado quem 
era Jesus e qual a sua missão. Jesus se revela abertamente 
aos discípulos, mas os proíbe de dizer aos outros. Então Je-
sus vai instruir os discípulos e a multidão sobre sua vida e 
missão e os desafios que ele terá que enfrentar. Para isso 
retoma a imagem do servo sofredor apresentada pelo profeta 
Isaías, na primeira leitura. Faz compreender que colocar-se 
em seu seguimento significa não só professar a fé em pala-

vras, mas ter a coragem de assumi-la de 
forma concreta e corajosa. 

Seguir Jesus significa pensar como 
Jesus, viver como Jesus e fazer o que Je-
sus ensinou. Ele é o modelo a ser segui-
do por todos os cristãos, pois Ele foi o 
primeiro a assumir a causa do Reino de 
Deus proposto para toda a humanidade, 

especialmente aos mais sofredores. Com seu exemplo nos 
mostrou o caminho a seguir.  E a fé em Jesus Cristo não se 
reduz a palavras, mas pede-nos desprendimento e compro-
misso com mesma causa assumida por Ele. “Se alguém me 
quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga” 
(Mc 8,34).

Prezados irmãos e irmãs! Queremos convidar a todos a 
meditar diariamente a Palavra de Deus e fazer dela um alimento 
para a vida espiritual. Leia o texto do Evangelho do dia e deixe 
que Deus fale ao seu coração. Se você já faz isso, sabe o quan-
to é bela esta experiência; se você ainda não tem este hábito, 
experimente e sentirá a alegria de estar mais perto de Deus, 
pois, Jesus nos quer seus colaboradores em sua missão. O que 
podemos fazer então é conhecer sua palavra, anunciá-la e teste-
munhá-la com as boas obras de amor e solidariedade seguindo 
o seu próprio exemplo. Nisto consistirá nossa adesão a Ele e a 
expressão de nossa fé que “sem obras é morta”.

Queremos aproveitar este momento e convidar todos 
(as) para acompanhar a ordenação episcopal do Monsenhor 
Cleocir Bonetti, neste domingo, 12 de setembro às 16h, na 
Catedral São José de Erechim, pelas redes sociais (Face-
book e Youtube) do Santuário Diocesano Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima. Ele será ordenado bispo da Diocese de 
Caçador – Santa Catarina. É um momento de grande alegria 
para nossa Diocese em seu ano jubilar, pois um filho seu foi 
escolhido para ser bispo da Igreja. Rezem conosco neste mo-
mento importante de nossa vida eclesial, a ordenação epis-
copal do Mons. Cleocir Bonetti.

Que Deus abençoe a todos, acompanhando, alimentan-
do a fé e a esperança e fortalecendo as obras do bem para a 
construção de seu Reino. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim – RS

“Nossa Senhora da Salette – Reconciliadora dos Pecadores”
(A Voz da Diocese - 19.09.21)

Saudamos a todos que acompanham a Voz da Diocese e 
nesta ocasião queremos lembrar com especial carinho os devo-
tos de Nossa Senhora da Salette que são tantos em nossa Diocese 
e espalhados pelo mundo, neste jubileu de sua aparição, bem 

como saudar fraternalmente a família Saletina, responsáveis 
pelo Santuário de Marcelino Ramos. Maria nos ensina “seguir 
Cristo no desprendimento, na humildade e no serviço a to-
dos”. Por isso, recordamos a mensagem de Nossa em La Salette.
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Caríssimos irmãos e irmãs! Há 175 
anos, no dia 19 de setembro de 1846, Maria 
aparece a duas crianças: Maximino, de onze 
anos e Melânia, de 14 anos, que pastoreavam 
rebanhos no Monte Planeau, nos Alpes Fran-
ceses, município de La Salette, e lhes disse: 
“Vinde, meus filhos! Não tenhais medo!” 
Eles se depararam com uma “Bela Senho-
ra” que se encontrava chorando, o que teria 
chamado mais ainda a atenção dos pequenos.

Foi então que se aproximaram dela, que 
por sua vez, através de suas lágrimas de rec-
onciliação, transmitiu-lhes uma mensagem e os encarregou 
de difundi-la a todo o povo. Eram palavras de Conversão, de 
Amor e Reconciliação. Por isso, Nossa Senhora da Salette é 
conhecida como a Mãe Reconciliadora de todos os pecadores.  

O contexto da Aparição de Maria na França era de um 
povo que havia se distanciado de Deus, blasfemava, que não 
guardava mais o domingo e que não vivia o mandamento 
do amor a Deus. Tomados pelas preocupações do mundo 
esqueciam-se das coisas de Deus. E Maria sofre e quer a 
conversão de seus filhos e filhas. Por isso pede a conversão 
e também a reconciliação dos mesmos.

Hoje, o mundo vive a realidade da pandemia marcan-
do uma história de dor, de sofrimento, de angústia, de incer-
tezas e de morte. Mas marcado também por um descuido das 
coisas de Deus quando preocupados demais com o mundo 
material, com o econômico e o bem-estar social. Uma socie-
dade individualista, autossuficiente e prepotente que acaba 
se dobrando diante de uma guerra silenciosa e invisível que 
causa morte e sofrimento.

É neste contexto também, que a mensagem de Nossa 
Senhora da Salette se torna mais do que nunca atual. Cha-
ma-nos para uma conversão. Chama-nos para a importância 
da vida como dom de Deus; para o valor da pessoa humana; 
dos relacionamentos sinceros; do valor da solidariedade; do 
valor do tempo para o outro e para Deus. 

Queridos irmãos e irmãs! Maria continua 
sofrendo e chorando por amor de seus filhos e 
filhas que somos todos nós. Maria nos interpe-
la a uma volta para seu Filho Jesus que espera 
ser amado e reconhecido como Senhor da vida 
e da história. Maria espera que o amor de Deus 
manifestado em seu Filho Jesus seja assumido 
na mesma medida entre os seres humanos.

Maria participa plenamente do projeto 
salvador de Deus quando se abre e diz sim para 
acolher o Mistério da Encarnação. Um sim 
dado em cada passo de Jesus, um sim dado até 

a realização da Redenção no alto da cruz. Maria participa da 
dor de seu Filho Jesus e dada por Mãe à humanidade, assume 
também as dores de todos. Com isso e por isso quer também 
salvar de todos, conduzindo-nos a seu Filho Jesus.

Irmãos e irmãs! Ao celebramos este jubileu da aparição 
de Nossa Senhora da Salette e a invocarmos como Reconcili-
adora dos pecadores; queremos suplicar que ela se compadeça 
de todos nós seus filhos e filhas, intercedendo junto a seu Filho 
Jesus, a graça que necessitamos para trilharmos um caminho 
de santidade, de superação do ódio e da violência, um caminho 
seguro e alegre, solidários com nossos irmãos e irmãs mais 
sofredores. Com confiança, rezamos: “Lembrai-vos, ó Nossa 
Senhora da Salette, das lágrimas que derramastes por nós no 
Calvário. Lembrai-vos também, dos cuidados que, sem cessar, 
tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo, se 
deixe reconciliar com Deus. Reconfortados por vossa ternu-
ra, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes; não rejeiteis nossa oração, 
ó Virgem Reconciliadora; mas volvei o nosso coração para o 
vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo.

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos peca-
dores! Rogai por nós!

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim – RS 

Dia da Bíblia
(A Voz da Diocese – 26/09/2021)

Saudamos todos os que acompan-
ham Voz da Diocese neste último final de 
semana do mês de setembro no qual cel-
ebramos o 26º Domingo do Tempo Co-
mum e que nos convida a refletir sobre a 
importância da Palavra de Deus em nos-
sa vida, recordando o “Dia da Bíblia”.

Caríssimos irmãos e irmãs. O último domingo do 
mês de setembro é chamado o dia da Bíblia em referência 
ao grande Santo da Igreja, São Jerônimo. Ele nasceu na 
Dalmácia em 347, filho de pais cristãos, estudou em Roma 
onde se encantou pelos autores clássicos e se destacou como 
um brilhante estudante. Atraído pela vida monástica, viveu 

como eremita na Palestina por alguns 
anos. Em 379 foi ordenado presbíte-
ro e em 382 morou em Roma como 
secretário do Papa Dâmaso aproveit-
ando para aperfeiçoar seu conhecimen-
to da língua hebraica com um rabino. 
Por ordem do Papa Dâmaso iniciou 

a tradução da Sagrada Escritura que resultou na versão da 
chamada Vulgata. Retornou à Palestina onde se estabeleceu 
em Belém e lá viveu por 34 anos dedicando-se a produção 
literária da Sagrada Escritura. Morreu em 30 de setembro de 
420. Foi um homem dedicado aos estudos numa vida austera 
e de amor à Igreja. Ao celebrarmos este dia recordamos, por-
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tanto, a contribuição de São Jerônimo para compreendermos 
o que Deus manifesta a nós através das Sagradas Escrituras.

 A liturgia deste final de semana nos aponta para os 
dons que Deus distribui para cada um, conforme lhe apraz, 
diferente das estruturas racionais que padronizamos. É o 
caso da primeira leitura tirada do Livro dos Números, onde 
retrata que Deus concedeu o dom da profecia também aos 
dois homens que estavam no acampamento e que não foram 
à Tenda com Moisés e os outros anciãos. Diante da notícia 
e do ciúme que isto gerou, Moisés respondeu: “Tens cumes 
por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse pro-
feta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito!”

 Da mesma forma, no Evangelho, os discípulos ficam 
indignados por verem um homem, que não pertencia ao gru-
po deles, realizando milagres e correm contar a Jesus, dizen-
do que o havia proibido de fazê-los. Jesus os repreende, di-
zendo: “Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu 
nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós 
é a nosso favor” (Mc 9,39-40). Assim, Jesus alerta para a 
tolerância e o cuidado com aqueles que estão à margem de 
nossas estruturas mentais e que tem muito a contribuir de 
seu jeito e seus dons, com o anúncio da Palavra de Deus. 

Ele acentua a transcendência de Deus em seu projeto de sal-
vação, pois “o espírito de Deus sopra onde quer”. Fazer o 
bem e anunciar a Palavra de Deus não é privilégio de uns 
poucos, mas compromisso de todos.

 Prezados irmãos e irmãs. É na comunidade que os 
dons são reconhecidos e onde nos fortalecemos na escuta e 
compreensão da Palavra de Deus. Mas é também na família 
e no nosso dia a dia que devemos buscar na Palavra de Deus, 
a fonte de inspiração para vivermos a nossa vida cristã. Ao 
concluirmos o mês da Bíblia, lembramos que ela não deve 
ser objeto de enfeite em nossas estantes, mas o “livro de ca-
beceira” no qual, com respeito e atenção, mergulhamos em 
Deus e com Ele trilhamos o caminho da justiça, do amor e da 
paz, fugindo dos maus caminhos que levam a perdição e al-
imentando em nós o desejo de alcançarmos a salvação. Que 
possamos acolher, amar, viver e anunciar com fidelidade a 
Palavra de Deus e que São Jerônimo interceda por todos nós.

 “Vossa Palavra é verdade, orienta e dá vigor; na 
verdade santifica vosso povo, ó Senhor!” ( Cf. Jo 17,17). 
Deus abençoe a todos. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Missionários do amor
(A Voz da Diocese – 03/10/2021)

Saúdo todos (as) os que acompanham 
Voz da Diocese neste 27º Domingo do Tempo 
Comum e primeiro final de semana do mês 
de outubro, mês das missões, lembrando que 
a Igreja é, por natureza, missionária. Quere-
mos apresentar ainda algumas motivações e 
acontecimentos para nossas celebrações deste 
mês: Celebramos de 1º a 8 de outubro, a Se-
mana Nacional da Vida e o Dia do Nascitu-
ro no dia 08, propondo como tema: “Família Santuário da 
Vida”, para refletir sobre a inviolabilidade da vida; Teremos 
no dia 10, o encerramento do Ano Jubilar de nossa Diocese 
de Erexim, na 70ª Romaria ao Santuário Diocesano Nossa 
Senhora de Fátima; Dia 12 recordamos Nossa Senhora Apa-
recida – padroeira do Brasil; Dia 17 a abertura do Sínodo 
dos Bispos a ser celebrado nas Dioceses. Este tem como 
tema: “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”. Dia 24 o dia Nacional da Juventude. Portanto, um 
mês rico de acontecimentos que mostra a vida ativa da Igreja 
em sua ação evangelizadora.

Ao trazermos presente estes acontecimentos, não deix-
amos de dirigir nosso olhar para a Palavra de Deus que nos 
santifica e orienta na realização de nossa missão e no camin-
ho do Reino de Deus. Ajuda-nos a acolhe o projeto salvador 
que Deus tem para toda a humanidade.

A leitura do Livro do Gênesis nos aponta para a criação 
do homem e da mulher, feitos à imagem e semelhança de 

Deus e destinados a se amarem e a viverem 
como “uma só carne” na entrega total de si 
como doação um ao outro e na comunhão ple-
na como vínculo de perfeição. Fazer o outro 
feliz é a proposta desta comunhão de vida.

 A leitura da Carta aos Hebreus nos re-
corda que Deus, em seu grande amor pela hu-
manidade, enviou seu Filho Jesus que, obe-
diente até a morte e morte cruz, quis salvar a 

todos, santificando-os em seu amor.
 O Evangelho reafirma o projeto inicial de Deus que 

criou o homem e a mulher e os destinou a formar uma uni-
dade de amor indissolúvel, na entrega e doação de si mesmo. 
Esta unidade se firma no matrimônio como sacramento de 
comunhão e serviço. Desta forma, o homem e a mulher tor-
nam-se no amor conjugal, colaboradores de Deus na ordem 
da criação, gerando vida no amor para a vida do mundo.

 Caros irmãos e irmãs. Assim, iniciando este mês 
missionário, somos chamados a olhar com carinho a nossa 
missão que se inicia na família, se estende à comunidade e 
se abre para o mundo como reflexos do amor de Deus que 
somos nós, justamente criados à sua imagem e semelhança 
no amor. Este amor que Santa Terezinha do menino Jesus, 
padroeira das missões, encontrou em sua vida, quando afir-
ma: “No coração da Igreja, eu serei o amor”, pois “a desc-
oberta do Deus Misericordioso foi o ponto mais importante 
do caminho espiritual percorrido por ela. Percebeu que sua 
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missão na terra era anunciar que Deus não é castigador, mas 
é misericordioso. Esta confiança se estabeleceu em toda a sua 
vida e se tornou a grande motivação do que ela fez e anun-
ciou até o fim de seus dias”. Seguir o caminho do amor na 
família, na comunidade e na sociedade é a melhor forma de 
viver nossa missão batismal e dar no mundo, o testemunho 
da verdadeira fé no seguimento de Jesus Cristo e como seus 
discípulos missionários a serviço da Igreja que convida a viv-
er de forma ativa e efetivamente a sua ação evangelizadora.

 Como Igreja povo de Deus estejamos comprometi-
dos com a missão da Igreja e sejamos fortalecidos em seu 
amor misericordioso e eterno. A todos convidamos a partic-
ipar de nossas atividades deste mês e que Deus os abençoe.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Homilia de Abertura da Novena da Romaria 
(Santuário Diocesano, 1º/1/2021)

Saudação ao Pe. Valter Girelli 
– reitor deste Santuário; Pe. Lucas 
André Stein – vice- reitor. Minha 
saudação aos demais padres pre-
sentes, (diáconos); consagrados 
(as); seminaristas; fiéis devotos aqui 
presentes e aqueles (as), espalhados 
nos mais diversos lugares, que nos 
acompanham pelos meios de comu-
nicação e redes sociais deste San-
tuário.

Com muita alegria estamos iniciando esta novena 
de preparação à 70º (septuagésima) Romaria a este San-
tuário. São 70 anos de história e devoção a Nossa Senho-
ra do Rosário de Fátima, aqui em Erechim. Muitas bênçãos 
e graças alcançadas. Muitas alegrias vividas nesta casa da 
“Mãe de Fátima”.

Estamos também iniciando o mês de outubro, mês 
das missões, lembrando que a Igreja é, por natureza, mis-
sionária. Hoje, festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, 
padroeira das missões.

Somos chamados a olhar com carinho a nossa missão 
que se inicia na família, se estende à comunidade e se abre 
para o mundo, como reflexos do amor de Deus que somos 
nós. Este amor que Santa Terezinha do Menino Jesus encon-
trou em sua vida, quando afirma: “No coração da Igreja, eu 
serei o amor”, pois “a descoberta do Deus Misericordioso 
foi o ponto mais importante do caminho espiritual percor-
rido por ela. Percebeu que sua missão na terra era anunciar 
que Deus não é castigador, mas é misericordioso. Esta confi-
ança se estabeleceu em toda a sua vida e se tornou a grande 
motivação do que ela fez e anunciou até o fim de seus dias”. 

Caríssimos irmãos e irmãs. Muitos acontecimentos te-
mos para nossas celebrações deste mês: Estamos na semana 
da vida, de 1º a 8 de outubro, e teremos o Dia do Nascitu-
ro no dia 08, propondo como tema: “Família Santuário da 
Vida”, para refletir sobre a inviolabilidade da vida. Estamos 
abrindo este caminho de preparação para a Romaria no dia 
10, onde também faremos o encerramento do Ano Jubilar 
de nossa “Diocese de Erexim – 50 anos a serviço da fé e 

da vida” – “Caminha conosco, Sen-
hor!” e muitos outros momentos im-
portantes de celebrações. Portanto, 
um mês rico de atividades celebrati-
vas que mostra a vida ativa da Igreja 
em sua ação evangelizadora.

Mas ao trazermos presente es-
tes acontecimentos, para convidar a 
todos a participar conosco, centra-
mos hoje nosso olhar ao convite de 
Maria que em Fátima fez aos pastor-

zinhos e ao que ela nos propõe: “Maria vem pedir penitência 
e oração para alcançar a paz”. A sua presença renova a espe-
rança de tempos melhores para seu povo.

Prezados irmãos e irmãs. Neste ano, contemplando o 
Ano de São José instituído pelo Papa Francisco; sendo ele 
também nosso padroeiro e ainda, o contexto da pandemia, 
pedimos nesta Novena e em nossa Romaria, a graça de po-
dermos: “Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança” 
(tema) e suplicar, com a intenção de nossa Diocese jubilar – 
cinquentenária: “Caminha conosco, Senhor!” (Lema).

 Também não deixamos de dirigir nosso olhar para a 
Palavra de Deus que nos santifica e orienta na realização de 
nossa missão cristã e a andarmos no caminho do Reino de 
Deus acolhendo o projeto salvador que Ele mesmo mani-
festou ao longo de toda a história da salvação. 

A liturgia deste 1º dia da novena, Festa de Santa Terez-
inha do Menino Jesus e abertura do Mês Missionário nos faz 
mergulhar no convite à missão.

Recordamos o que diz o profeta Isaías: “Antes de eu 
nascer o Senhor me chamou; desde o nascimento ele fez 
menção de meu nome. [...] Farei de você uma luz para os 
gentios, para que leve a minha salvação até os confins da 
terra”.

Da mesma forma, Jesus no Evangelho envia seus dis-
cípulos e, por conseguinte a todos nós, em nossos dias, di-
zendo: “Ide, portanto, e fazei que todos as nações se tornem 
discípulos; e ensinando-os a observar tudo quanto vos orde-
nei”. E nos garante: “Eis que estou convosco todos os dias 
até a consumação dos séculos”.
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Queridos irmãos e irmãs! Somos todos peregrinos neste 
mundo! Somos todos missionários e como tal, chamados a 
levar conosco a boa nova da vida – e vida em abundância – e 
a graça da salvação a todos, imitando Maria, a primeira mis-
sionária do Pai, que em sua vida e em suas mensagens nas 
diversas aparições pelo mundo, sempre manifestou o amor 
misericordioso de Deus. Sempre nos indicou e nos indica o 
caminho a percorrer a fim de fazer crescer em nós e por meio 
de nós, o amor que Deus tem por toda a humanidade.

 Assim, seguir o caminho do amor na família, na co-
munidade e na sociedade é a melhor forma de viver nossa 
missão batismal e dar no mundo, o testemunho da verda-
deira fé no seguimento de Jesus Cristo. Como discípulos 
missionários a serviço da Igreja, convidados a viver de for-
ma ativa e efetivamente a sua ação evangelizadora, e “com 
Jesus, Maria e José, caminhar na esperança”. Como Igreja 
povo de Deus estejamos comprometidos com a missão e se-
jamos fortalecidos em seu amor misericordioso e eterno. 

A todos convidamos a participar de nossas atividades 
deste mês. Convidamos especialmente a estarem unidos conos-
co nesta novena e na Romaria a este Santuário de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima, não apenas de forma física, até porque te-
mos as restrições da pandemia, mas com o coração voltado para 
Deus. Nos coloquemos nos braços de Maria para alcançarmos o 
conforto em nossas tribulações e no colo de Maria para retribuir 
o carinho e sua poderosa interseção por cada um de nós. 

Repitamos com alegria: “Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança” 

“Caminha conosco, Senhor!”.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima! Rogai por nós!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sem-

pre seja louvado.
Amém!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Homilia do dia da 70ª Romaria de N. Sra. de Fátima
e conclusão do Ano Jubilar de Ouro da Diocese

(Santuário Diocesano, 10/10/2021)
TEMA: “Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança”.

LEMA: “Caminha conosco, Senhor!”

Minha Saudação:
A Dom Cleocir Bonetti 

– Bispo Diocesano de Caçador 
– SC, que nos honra com sua 
presença. Ele que até a poucos 
dias era nosso Vigário Geral e 
aqui se fez peregrino por mui-
tas vezes.

Pe. Valter Girelli – Reit-
or deste Santuário;

Pe. Lucas André Stein – Vice-reitor e formador no 
Seminário;

Saudo os demais padres presentes e a todos os padres 
de nossa diocese, neste encerramento de nosso jubileu dioc-
esano;

Uma saudação também aos diáconos – Diác. Leonar-
do, que no início do ano será ordenado padre; aos diáconos 
permanentes; 

Com estima saúdo os consagrados (as); seminaristas; 
vocacionados; 

Com gratidão, saúde e antecipo agradecimentos às equi-
pes de liturgia, de canto, na pessoa do Pe. José Carlos Sala; 

Quero saudar e agradecer toda a equipe de preparação 
de nosso jubileu diocesano, bem como desta romaria; 

Uma saudação carinhosa a todos aqui presentes e 
aqueles e aquelas que nos acompanham pelos meios de co-

municação, a quem também 
agradecemos: Radio Virtu-
al, Aratiba, Difusão e outros. 
Também pelas redes sociais 
deste Santuário.

Manifesto minha alegria 
neste momento tão especial 
de nossa Diocese com esta 70º 
(septuagésima romaria) e com o 
encerramento de nosso ano ju-

bilar. Por isso, dirijo a todos e todas, três pontos de reflexões.
1º.) Irmãos e Irmãs: Somos todos Peregrinos – Somos 

todos Romeiros.
Romaria é uma peregrinação de um devoto a um lu-

gar considerado sagrado para expressar sua fé e devoção. 
Por isso, estamos todos aqui neste santuário ou ligados pelos 
meios de comunicação e redes sociais, como devotos que nos 
unimos para manifestar nossa confiança na intercessão de 
Maria sob o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Ser peregrino ou ser romeiro é seguir um caminho que 
não consiste em percorrer distancias físicas, mas sim fazer 
um caminho interior que nos convida a ter um olhar voltado 
para a nossa vida, para a nossa história. É voltar o olhar no 
passado, ter um olhar no presente e vislumbrar um futuro para 
nossa vida. Ao fazermos isso nos deparamos com a nossa real 
situação, descobrindo nossas dores, angústias e fragilidades; 
mas também nossas alegrias e conquistas. Descobrimos os 
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inúmeros benefícios recebidos de Deus e 
ainda nossas necessidades humanas e es-
pirituais. Ser peregrino é ter um olhar para 
dentro de nós mesmos onde aprendemos a 
agradecer e ao mesmo tempo pedir. 

Romeiros (as): Estamos aqui nesta 
condição: muitos para agradecer a Deus, 
graças recebidas pela intercessão de Nos-
sa Senhora e muitos para manifestar sua 
confiança, fazendo suas súplicas frente as 
mais diversas situações em que se encontram no momento 
de sua vida. O mais importante é saber que Deus nos ama e 
nunca se esquece de nós. Que nos deu Maria por mãe. Uma 
mãe que está sempre atenta às nossas necessidades. Uma 
mãe intercessora. Uma mãe que tem seu olhar voltado para a 
realidade da nossa humanidade. Lembramos que:

Em Fátima, Maria pedia orações, sacrifícios e repa-
rações das ofensas ao seu Imaculado Coração e o Sagrado 
Coração de seu Filho Jesus.

No contexto da guerra, pedia penitencia e oração 
pelo fim da guerra e de outros males que se abatia sobre a 
humanidade.

A mensagem das aparições que aconteceram de maio 
a outubro em Fátima está centrada no convite à conversão; 
à penitencia e à oração.

A mensagem de Fátima continua seu convite a todos 
nós e em especial a àqueles e aquelas que estão ou se sentem 
distantes de Deus, de seu amor e que tomados pelas guerras 
modernas: da pandemia do Coronavirus, da violência nas 
famílias, nas ruas, das divisões políticas e sociais e tantas 
outras que assolam nossa casa comum, precisam da força 
que vem da Mãe que ainda nos pede: uma fé viva, um com-
promisso maior e um testemunho de vida cristã; a promoção 
da paz e da esperança.

Portanto, irmãos e irmãs: a mensagem de Fátima conti-
nua nos convidando a voltar o nosso olhar para o alto onde se 
encontra a nossa verdadeira esperança, pois, sabemos que pre-
cisamos “Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança”.

Com esse espírito, como filhos e filhas, aprendamos a 
buscar no colo da mãe o aconchego nas horas de nossas angús-
tias, dores e sofrimentos, mas também aprendamos a nos colo-
car nos braços da mãe para retribuir com de coração agradeci-
do, o carinho que dela recebemos todos os dias de nossa vida.

Caríssimos: Hoje ainda, voltamos nosso pensamento para 
esta Diocese que encerra este ano jubilar que foi um tempo da 
graça do Senhor. Nele voltamos nosso pensamento para a história 
construída, abrimos nosso coração para agradecer e firmamos 
nossos passos rumo a um futuro a ser construído. Para tanto, ilu-
minamos este momento com a Palavra de Deus que sempre nos 
indicará o caminho seguro que nos é proposto a seguir.

A liturgia nos ajuda a mergulhar no sentido de ser Ig-
reja como povo de Deus peregrino neste mundo, animado 
pela fé, fortalecido na oração e confiante de que o Senhor 
caminha conosco.

1ª Leitura (Gn): Remete-nos para a 
vocação de Abraão que é convidado a deix-
ar sua terra e construir um novo povo para 
o Senhor que lhe diz: “Sai da tua terra, da 
tua família e a casa de teus pais e vai para 
a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma 
grande nação; eu te abençoarei e exaltarei 
o teu nome e tu serás uma fonte de bênção” 
(Gn 12,1-3). Somos também nós uma dio-
cese abençoada, uma fonte de bênção tam-

bém para aqueles que a nós se juntam como povo de Deus 
em caminho nesta região do Alto Uruguai.

2ª Leitura (At): A vida da primeira comunidade cristã, 
formada pelos discípulos de Jesus e sua mãe, além de outras 
mulheres, se fortaleciam e perseveravam na oração em comum, 
convidado-nos a perseverarmos numa comunidade orante e fiel 
aos ensinamentos do Mestre Jesus. Eis que Maria caminha co-
nosco, mostrando-nos o caminho em direção a seu Filho Jesus.

Evangelho (Lc): No diálogo dos discípulos de Emaús 
com Jesus, embora no início ele não fora reconhecido, encon-
tramos a retomada da história do povo de Israel e sua esper-
ança messiânica. Encontramos a bela expressão: “Fica conos-
co, Senhor” que culminará no reconhecimento da presença 
de Jesus ao partir o pão e a retomada da missão pelos discípu-
los junto aos demais, renovando a esperança na promessa do 
Cristo Ressuscitado. Convite feito a nós de perseverarmos na 
oração, na fração do pão e no anúncio da boa nova do Reino 
em nossa Diocese. Devemos ser uma diocese orante e perse-
verante como Igreja em saída ao encontro do povo de Deus 
nas periferias existenciais. E eis que o Senhor estará sempre 
conosco junto a nossos irmãos e irmãs mais sofredores.

Prezado povo de Deus. Em terceiro lugar, aproveito 
este momento também para recordar nossa história diocesana, 
neste encerramento do jubileu de ouro e dizer, em nome da 
Diocese de Erexim, que somos gratos a todos e todas que não 
esmoreceram diante das dificuldades e dos obstáculos para 
construir esta Igreja Particular e manter sua vivacidade pas-
toral, espiritual e administrativa ao longo deste tempo. Somos 
gratos aos pastores que nos antecederam (Dom João; Dom 
Girônimo e Dom José) bem como somos gratos aos padres, 
diáconos, consagrados e consagradas e particularmente à força 
viva de nossa Igreja, expressa nas coordenações de pastorais, 
movimentos, outras organizações e todo o povo de Deus pre-
sente nos 30 municípios que compõem nossa Igreja Diocesa-
na. Quero manifestar minha gratidão pela equipe de coorde-
nação do Programa do Ano Jubilar que não mediram esforços 
para organizar as atividades e celebrações desde 1º de agosto 
de 2020 até esta data de 10 de outubro de 202. Mais de um ano 
resgatando nossa história, apesar da pandemia. Sintam-se to-
dos abraçados com carinho, apreço e sinceros agradecimen-
tos. O ano Jubilar foi um tempo da graça do Senhor, como diz 
o Hino do Jubileu, composto pelo Pe. José Carlos Sala:

É tempo de graças, Senhor, (cf. Lc 4,19) é tempo de 
glória e louvor! Igreja diocesana que celebra sua história 
percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’
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Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos.
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé 

e o ardor:
‘Caminha conosco, Senhor!’ (cf. Lc 24,29)
Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram.
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé 

e o ardor:
‘Caminha conosco, Senhor!’ (cf. Lc 24,29)
Queremos continuar nossa história, para louvor e 

glória do Senhor. Como semeadores, continuar lançando a 
semente pequenina, na esperança de germinar e dar bons 
frutos; como lideranças, continuar trabalhando e à missão 
se entregando; renovando em todos a fé e o ardor, na com-
panhia do Senhor que caminha conosco. Percorrendo nossa 
história, todos juntos, comprometidos na construção de uma 
Igreja em saída, fraterna e solidária; de comunhão e partici-
pação, rumo ao Reino definitivo.

Que Maria, Mãe da Igreja, a Senhora do Rosário de 
Fátima e São José, nosso padroeiro, nos ensine a caminhar no 
amor, na fidelidade a Jesus, no amor ao próximo; nos ensine 
a ser “sal da terra e luz do mundo” valorizando sempre mais 
nossas famílias inseridas no serviço desta Igreja Diocesana, “a 
serviço da fé e da vida” e com um olhar para o futuro, contin-
uemos exclamando: “Caminha conosco, Senhor”, motivados 
para “Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança”.

Conclusão:
Com o coração confiante, aberto e silencioso, recorre-

mos à Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, e a São José, nosso 
padroeiro, para repetir:

- Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós!
- São José, rogai por nós!
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sem-

pre seja louvado!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Carta Aberta em solidariedade a Dom Orlando Brandes, 
Arcebispo de Aparecida (SP) e à CNBB

CARTA ABERTA
Exmo. sr.
Carlão Pignatari
Deputado Estadual e
Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-

do de São Paulo
e demais cidadãos e cidadãs.
A Província Frei Bartolomeu de Las Casas – dos frades do-

minicanos no Brasil – e a Comissão Dominicana de Justiça e Paz 
do Brasil vem, a público, manifestar sua indignação e reprovação 
das agressões dirigidas à CNBB, ao Papa Francisco e a Dom Or-
lando Brandes, Arcebispo de Aparecida, pelo deputado estadual 
Frederico D’Avila, no último dia 14 de outubro, da Tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O discurso, cujas bases são o ridículo e a ignorância, a 
desinformação e a má-fé, traduz o que de pior chegou à política 
brasileira: o ódio, a violência e a barbárie. O fato de que uma pes-
soa pública se manifeste nesses termos traduz os grandes perigos 

que ameaçam a nossa democracia. Por isso mesmo, 
tal episódio deve ser punido rigorosamente, em nome 
da justiça e da verdade.

Renovamos nosso apoio e a nossa comunhão 
com o Papa Francisco, com a CNBB e com Dom Or-
lando, cuja presença são inspiração ética para milhões 
de brasileiros e brasileiras. As palavras irascíveis e 
descabidas do deputado paulista só confirmam a im-

portância dessa presença no Brasil contemporâneo.
A verdade, a esperança, a justiça e a paz são valores inego-

ciáveis que nenhuma voz descontrolada e colérica calará.
Seguimos determinados e determinadas em nossa missão 

evangélica de construção da Paz, que é fruto da Justiça, da democra-
cia, gerando inclusive Políticas Públicas garantidoras de qualidade 
de vida a todos os brasileiros e brasileiras e às demais criaturas.

Frei José Fernandes Alves, O.P., Prior Provincial dos 
Frades Dominicanos no Brasil e Coordenador da Comissão Do-
minicana de Justiça e Paz do Brasil, 

Goiânia, 17 de outubro de 2021

A Cáritas Brasileira, organismo da Conferência Nacional dos Bispos - CNBB, vem a público manifestar 
o repúdio e aversão à fala do deputado Frederico Braun D'Ávila (PSL-SP), que usou da Tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) para ofender e agredir Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida.

Repudiamos o uso de um espaço do povo para incentivar a violência, agredir verbalmente ao Santo Padre 
o Papa Francisco e atacar a Igreja no Brasil, assim como aos seus bispos. 

Historicamente a Igreja no Brasil esteve comprometida com a promoção da paz e construção de uma 
sociedade do Bem Viver. O uso de linguagem violenta, como a usada pelo deputado paulista, apenas reforça a 

importância de resgatar princípios civilizados e humanos no nosso país. 
Expressamos nossa solidariedade e apoio a Dom Orlando Brandes, assim como a todos e todas que foram atingidos 

pela fala do deputado paulista.
Cáritas Brasileira
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CNBB em defesa do Papa Francisco, do arcebispo
de Aparecida (SP) e do episcopado brasileiro

A  presidência da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) di-
vulgou na manhã do dia 17 de outubro, 
domingo, uma Carta Aberta dirigida ao 
presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP), o deputado 
estadual, Carlão Pignatari. No documen-
to, a CNBB rejeita “fortemente as abom-
ináveis agressões” proferidas no último 
dia 14 de outubro, dia de seu aniversário 
de 69 anos de presença e serviços ao 
Brasil, pelo deputado estadual Frederico 
D’Avila, da Tribuna da ALESP.

Íntegra da manifestação
CARTA ABERTA
P – Nº. 0325/21
Exmo. Sr.
Deputado Estadual Carlão Pignatari
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo
Cidadãos e cidadãs brasileiros
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, 

nesta casa legislativa e diante do Povo Brasileiro, rejeita for-
temente as abomináveis agressões proferidas pelo deputado 
estadual Frederico D’Avila, no último dia 14 de outubro, da 
Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Pa-
dre o Papa Francisco, a CNBB, e particularmente o Exmo. 
e Revmo. Sr. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Apareci-
da. Feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer 
imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes.

Ao longo de toda a sua história de 69 anos, celebra-
da no dia em que ocorreu este deplorável fato, a CNBB ja-
mais se acovardou diante das mais difíceis situações, sempre 
cumpriu sua missão merecedora de respeito pela relevância 
religiosa, moral e social na sociedade brasileira. Também 
jamais compactuou com atitudes violentas de quem quer 
que seja. Nunca se deixou intimidar. Agora, diante de um 
discurso medíocre e odioso, carente de lucidez, modelo de 
postura política abominável que precisa ser extirpada e ju-
dicialmente corrigida pelo bem da democracia brasileira, a 
CNBB, mais uma vez, levanta sua voz.

A CNBB se ancora, profeticamente, 
sem medo de perseguições, no seguinte 
princípio: a Igreja reivindica sempre a 
liberdade a que tem direito, para pronunciar 
o seu juízo moral acerca das realidades so-
ciais, sempre que os direitos fundamentais 
da pessoa, o bem comum ou a salvação hu-
mana o exigirem (cf. Gaudium et Spes, 76).

Defensora e comprometida com o 
Estado Democrático de Direito, a CNBB, 
respeitosamente, espera dessa egrégia 
casa legislativa, confi ando na sua credib-

ilidade, medidas internas efi cazes, legais e regimentais, para 
que esse ultrajante desrespeito seja reparado em proporção 
à sua gravidade – sinal de compromisso inarredável com a 
construção de uma sociedade democrática e civilizada.

A CNBB, prontamente, comprometida com a verdade e o 
bem do povo de Deus, a quem serve, tratará esse assunto grave 
nos parâmetros judiciais cabíveis. As ofensas e acusações, 
proferidas pelo parlamentar – protagonista desse lastimável 
espetáculo – serão objeto de sua interpelação para que sejam 
esclarecidas e provadas nas instâncias que salvaguardam a 
verdade e o bem – de modo exigente nos termos da Lei.

Nesta oportunidade, registramos e reafi rmamos o nos-
so incondicional respeito e o nosso afeto ao Santo Padre, o 
Papa Francisco, bem como a solidariedade a todos os bispos 
do Brasil. A CNBB aguarda uma resposta rápida de Vossa 
Excelência – postura exemplar e inspiradora para todas as 
casas legislativas, instâncias judiciárias e demais segmentos 
para que a sociedade brasileira não seja sacrifi cada e nem 
prisioneira de mentes medíocres.

Em Cristo Jesus, “Caminho, Verdade e Vida”, frater-
nalmente,

Brasília-DF, 16 de outubro de 2021
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

Belo Horizonte, MG, Presidente
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 

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

2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro, RJ, Secretário-Geral

Acesse o site da Diocese de Erexim – www.diocesedeerexim.org.br – este jornal, folheto e caderno de 
liturgia, notícias, artigos, galeria de fotos, documentos, acervo digital com áudios dos cantos do folheto 

dominical... Livraria Diocesana – Bíblias, livros de espiritualidade, teologia, pastoral; imagens, cartões, 
cartazes, subsídios diocesanos, documentos, terços...
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 NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE 

 “Não respondas ao insensato segunda a 
sua insensatez.” (Pr 26,4) 

 A Conferência dos Religiosos e Religio-
sas do Brasil (CRB), vem a público, em  co-
munhão  com  outras  Instituições  Católicas  e  
com  o  Povo  de  Deus  ferido,  manifestar  seu  
repúdio a insensatez do Deputado Frederico D 
́Avila (PSL/SP), que no uso do que ele considera  
“liberdade  de  expressão,”  desde  a  tribuna  
da  Câmara  Legislativa  de  São  Paulo,  no  dia  
14/10/2021,  reagiu  de  forma  irresponsável  e  
indigna  de  um  parlamentar  ao  pronunciamento  do  Arce-
bispo  de  Aparecida  em  sua  homilia  no  dia  12/10.  No  
destempero  e  despreparo,  fez  acusações graves contra o 
Papa Francisco, ao arcebispo de Aparecida, a Dom Orlando 
Brandes e  a  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  
(CNBB).  As  palavras  grosseiras  que  ecoaram  naquela 
casa do povo chegaram aos nossos ouvidos como flechas 
envenenadas, pois, a  insensatez “faz a pessoa tropeçar e ela, 
depois, se exaspera contra Deus” (Pr 19,3).    “O insensato 
não sente prazer na discrição, mas sim em escancarar seu 
coração.”  (Pr 18,2) 

 Através  da  crítica  pronunciada  ouviu-se  o  grito  de  
quem  está  interiormente  perturbado,  dominado pelo ódio e 
recheado de preconceitos contra a hierarquia da Igreja católi-
ca. Trata-se de  um pronunciamento ofensivo, contra o chefe 
de Estado do Vaticano e líder da Igreja Católica, o  Papa 
Francisco, sinal visível de unidade para nós católicos.  Ofen-
sas ao Arcebispo da cidade  de  Aparecida,  Dom  Orlando  
Brandes,  sinal  visível  de  unidade  para  o  povo  daquela  
Igreja  local,  Santuário da Padroeira da nossa pátria; ofen-
sas ao colégio dos Bispos do Brasil,  à CNBB, sinal  visível  
da  nossa  unidade  como  comunidade  apostólica  presente  
neste  país.  Da  mente  e  do  coração  do  Deputado  brotou  
o  que  de  pior  pode  ser  gestado  no  coração  maldoso  de  
quem  enxerga a Igreja como algo a ser extirpado da socie-
dade como “um câncer”, como se Deus ele  fosse.     

“A boca do insensato é sua própria ruina, e seus lábios, 
a sua armadilha.” (Pr  18,6b) 

 Liberdade de expressão não é totalitarismo de opinião, 
muito menos terrorismo  ideológico. A liberdade se constrói 
na verdade, no bom senso, no diálogo entre as diferenças e 
na  busca  sincera  do  bem  comum,  sobretudo  da  ética  
na  política.  O  que  ouvimos  e  vimos  foi  um  atentado  
à  liberdade,  uma  armadilha  para  o  bem  viver  e  o  bem  
querer;  o  caminho  da  ruína  do  diálogo  construtivo  na  
sociedade.  O  Deputado  ofendeu  ao  povo  católico  do  
Brasil  e  mais  uma  vez  a  Igreja  sentiu  as  chicotadas  
dos  algozes,  mas  ela,  como  Jesus,  não  se  renderá,  não  

negará  sua fé, muito menos a profecia. A pátria 
que queremos deve ser, de fato, a pátria amada 
para     todos, sobretudo para os vulneráveis e, 
qualquer arma que atente contra a  vida e faça 
emergir a  fúria do ódio, será combatida pela 
força salvífica do Evangelho (Cf Rm 1,16).  

“A  falsa  testemunha  não  ficará  impune;  
quem  profere  mentiras,  perecerá.”  (Pr  19,9) 

 Somos  Vida  Consagrada,    discípula  
missionária  de  Jesus  Cristo  e  não  cabe  em  
nosso  coração a vingança, contudo, pedimos, 

em plena comunhão com a Nota da CNBB, de  16/10/2021, 
que, “as  ofensas  e  acusações,  proferidas  pelo  parlamentar  
–  protagonista  desse  lastimável espetáculo – seja objeto de 
sua interpelação para que sejam esclarecidas e provadas  nas  
instâncias  que  salvaguardam  a  verdade  e  o bem  –  de  
modo  exigente  nos  termos  da  Lei,”  pois  foro  privilegia-
do  não  pode  ser  sinônimo  de  impunidade.  O  Deputado  
abusou  de  suas  prerrogativas e mandato, feriu gravemente 
a todos nós, Povo de Deus católico do Brasil.  

 A CRB presta sua solidariedade ao Papa Francisco, a 
Dom Orlando e  à CNBB e renova  sua  incondicional  uni-
dade  e  obediência  ao  sucessor  de  Pedro  e  espera  que  o  
Conselho  de  Ética  da  Câmara  Legislativa  de  São  Paulo  
não  feche  os  olhos  e  nem  engavete  o  ocorrido,  mas  atue 
com justiça.    “O bom senso acalma a ira; é motivo de glória 
passar por cima das ofensas.” (Pr  19,11)   

A  nossa  indignação  como  Vida  Consagrada  é  senti-
mento  partilhado  por  milhares  de  brasileiras e brasileiros. 
Indignadas (os) estamos, mas não cederemos à ira. A glória 
de Deus não  é a morte do pecador, mas que se converta e 
viva. Esse é o nosso desejo. Ao deputado o nosso  pesar  por  
tão  grande  insensatez  e,  ao  Povo  de  Deus,  em  comun-
hão  eclesial,  nosso  apelo  de  orações e súplicas a Deus 
pelo bem da nossa pátria.   

Ir. Maria Inês V. Ribeiro, mad 
Presidente da CRB Nacional 
 Ir. Olavo Dalvit, fsc - Vice-Presidente 
Ir. Maria José Barbosa dos Santos, bdp - Secretária
Pe. Nivaldo Luiz Pessinatti, sdb - Tesoureiro
Ir. Eliene Oliveira Barros, rbp - Conselheira
Pe. Antonio Ramos M. Neto - Conselheiro
Conselheira Conselheiro 
Ir. Ana Teresa Pinto, fma – Conselheira  
Fonte: CRB
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NOTA DE SOLIDARIEDADE DOS JESUITAS A DOM ORLANDO 
BRANDES, À CNBB E AO PAPA FRANCISCO

A Província dos Jesuítas do 
Brasil vem a público prestar sua sol-
idariedade a Dom Orlando Brandes, 
Arcebispo de Aparecida, à Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e ao Papa Francisco, 
que, nos últimos dias, têm sido vítimas de ataques de ódio 
descontrolado. Somos solidários porque acreditamos que ja-
mais os discursos de amor ao próximo, como nos ensinou 
nosso mestre Jesus Cristo, podem ser calados por palavras 
que pregam a morte e a escuridão. Lembremo-nos, sempre, 
que não há vida nas trevas.

Assim como disse Dom Orlando Brandes, em sua cel-
ebração em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, o povo precisa abraçar as crianças, os 
pobres, os índios e as autoridades “para construir um Brasil 
pátria amada”, completando que, “para ser pátria amada, não 
pode ser pátria armada”.

Sim, acreditamos na vida, no amor, na amizade social, 
na construção de pontes em vez de muros, como o Papa Fran-
cisco tem nos inspirados desde o início do seu Pontificado. 
Precisamos urgentemente ser contraponto ao discurso que nat-
uraliza a morte e a violência, como se fossem a saída para a 
construção de uma sociedade democrática. O ódio e a violên-
cia NUNCA construirão um caminho para nada de bom e para 
nada construtivo; nos levarão apenas para o precipício junto 
com aqueles que acreditam que devemos viver divididos.

Nós, cristãos, e todos aqueles que creem no avanço civ-
ilizatório, na democracia, na amizade social e na união dos 
diferentes precisamos estar cada vez mais unidos e cientes 

do nosso papel de reverberar o amor 
e a tolerância, para que, nesse ges-
to de desarmamento da intolerância, 
possamos ajudar na desconstrução 
do discurso de ódio. Sabemos que 
uma sociedade justa e fraterna, que 

respeita as diferenças, é a única base em que a democracia 
pode estar assentada!

Alertamos os católicos que não se deixem seduzir 
por discursos que, sem o mínimo respeito à sabedoria dos 
anciãos, atacam os pastores que conduzem nossa Igreja no 
Brasil e no mundo. Nenhuma divergência de ideias pode 
justificar insultos a homens que dão a sua vida por amor ao 
Evangelho de Jesus e ao povo santo de Deus.

Assim, por acreditar na força do amor fraterno, por 
acreditar nos valores do entendimento, da fraternidade e da 
construção da paz, não queremos estimular as desavenças, 
mas esclarecer que o bem comum não se harmoniza com 
discursos violentos e extremistas, mas só pode ser conquis-
tado pelo diálogo e pelo respeito mútuo. Somos seguidores 
de Jesus Cristo, que nos ensinou a amar, e assim daremos 
continuidade à nossa missão de justiça e paz.

Mais uma vez, como jesuítas do Brasil, prestamos nossa 
solidariedade ao Papa Francisco, à CNBB e a Dom Orlando 
Brandes. Sejamos luz e amor onde o ódio teima em prosperar!

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2021
Pe. Mieczyslaw Smyda, SJ
Provincial da Companhia de Jesus no Brasil
Fonte: CRB

Nota Pública de Solidariedade  
COMISSÃO NACIONAL DE PRESBÍTEROS – CNP – CNBB 

SD/S BL – H, Edifício Venâncio II, Sala 109, Asa Sul, Brasília-DF,  
CEP 70.393-900 E-mail: cnpresbiteros@gmail.com  

CNPJ n° 33.012.948/0001-16 

A Comissão Nacional dos Pres-
bíteros – CNP, tendo conhecimento 
dos ataques aviltantes do Deputado 
Estadual Frederico Braun D'Ávila 
(PSL-SP), que usou da Tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP) para ofender e 
agredir ao Papa Francisco, à CNBB, 

Dom Orlando Brandes e aos presbíteros chamando-os de 
“pedófilos”, repudia este ato violento, descabido e imoral.  
No mesmo ínterim, presta solidariedade a todos os ultraja-
dos demonstrando a indignação dos Presbíteros do Brasil. 

A afirmação de D. Orlando: “o povo precisa abraçar 
as crianças, os pobres, os índios e as autoridades para con-
struir um Brasil pátria amada, [...] não pode ser pátria ar-
mada”, segue o ensinamentos do Magistério da Igreja, de 
modo especial no pensamento dos últimos 04 papas da Igre-
ja Católica: “se vós quereis ser irmãos, deixai cair as armas 
das vossas mãos. Não se pode amar com armas ofensivas 
nas mãos” (São Paulo VI); “A paz no mundo não poderá 
ser garantida, enquanto a segurança baseada nas armas não 
for gradualmente substituída pela segurança baseada na soli-
dariedade da família humana” (São João Paulo II); “Também 
hoje, das espadas se façam arados, em lugar de armamento 
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cheguem ajudas para os que sofrem” (Papa emérito Bento 
XVI); “Se queremos realmente construir uma sociedade 
mais justa e segura, devemos deixar que as armas caíssem 
de nossas mãos” (Papa Francisco). Nós Presbíteros também 
defendemos que antes da violência e do ódio o que deve 
prevalecer é o amor e a paz.  Portanto, caminhar juntos, na 
comunhão, participação e missão é o novo jeito de ser Igreja 
Sinodal e Misericordiosa. 

Por fim, pedimos a intercessão da Imaculada Con-
ceição Aparecida, padroeira do Brasil, que continua a acend-
er a fé dos brasileiros e amparando a todos os bispos e pres-
bíteros no cumprimento de sua missão profética em anunciar 
o Reino de Deus e denunciar todas as injustiças e maldades 
que aviltam a dignidade da pessoa humana. 

Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. 
 Pe. José Adelson da Silva Rodrigues - Arquidiocese 

de Natal – RN - Presidente da CNP     
Pe. Helcimar Sardinha da Silva - Arquidiocese de Ni-

terói – RJ - Vice-Presidente da CNP 
 Pe. Evandro Stefanello - Diocese de São Luiz de 

Cárceres – MT, 1º Tesoureiro da CNP.                                    
Pe. Iuri Ribeiro dos Santos - Diocese de Estância – SE, 

1º Tesoureiro da CNP                
1º Secretário da CNP 
 Dom André Vital Felix da Silva - Bispo de Limoeiro 

do Norte/CE e Referencial da CNP

6ª Semana Social Brasileira: Carta pelo bem viver dos Povos
Os participantes do Seminário Nacional da 

6ª Semana Social Brasileira, que ocorreu de for-
ma híbrida, neste dia 23 de outubro de 2021, pub-
licaram carta aberta no encerramento do evento

Participantes do Seminário Nacional da 
6ª Semana Social Brasileira, realizado no dia 
23 de outubro de 2021

Íntegra da Carta
Brasília, 23 de outubro de 2021
Carta Mutirão pelo Brasil que quere-

mos: o bem viver dos povos
“Sonho e semente de reconstrução”
(Levante Popular, de Antônio Baiano)
A 6ª Semana Social Brasileira reunida no Seminário 

Nacional “O Brasil que queremos: O Bem Viver dos povos”, 
no dia 23 de outubro de 2021, em formato híbrido e trans-
mitido da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB),  reafirma o que nos disse o Papa Francisco no 4º 
Encontro Mundial dos Movimentos Populares: “Sabeis que 
sois chamados a participar nos grandes processos de mu-
dança […] O futuro da humanidade está, em grande medida, 
nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e 
promover alternativas criativas”.

Nessa trajetória de 30 anos da construção do Brasil 
que queremos, almejamos o diálogo dos povos. Nosso com-
promisso de luta pela dignidade, justiça socioambiental e de 
uma “economia com alma”.  Reafirmamos nossa solidarie-
dade às famílias e vítimas do descaso do Governo Federal no 
enfrentamento da pandemia, conforme denuncia o relatório 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19.

Diante do projeto de morte expresso no gravíssimo 
quadro econômico, social, ambiental e político reafirmamos 
a urgência de construir um projeto internacionalista de sol-
idariedade, irrigando o Bem Viver dos povos pela amorosi-
dade que cuida e alavanca projetos de vida.

Estamos no meio da caminhada dos 4 
anos da 6ª Semana Social Brasileira, desde 
o seu início em 2020. Avançamos nas articu-
lações e reflexões, e agora o convite é avançar 
no Levante Popular que coloque nossos ouvi-
dos e corações em escutar e sentir os clamores 
das pessoas que sentem fome e das que não tem 
terra, teto e trabalho. Por isso, conclamamos:

A continuar organizando os mutirões 
pela vida por terra, teto e trabalho, com so-

berania, democracia e outra economia;
No Trabalho seguir os projetos de Redução da jornada 

de trabalho e de uma renda básica universal. Apoiar e for-
talecer os coletivos organizados em processos de autogestão e 
economia popular solidária, através das redes de cooperação 
e comercialização das iniciativas locais de geração de renda.

Terra e Teto não podem ser espaços de especulação 
imobiliária e exploração financeira do agronegócio produtor 
de fome para o povo, de violência no campo e conflitos ur-
banos, e sim, espaço de vida.

Afirmamos as resistências concretas em forma de 
agroecologia, luta por demarcação das terras indígenas e 
quilombolas, reforma agrária popular, luta contra a grilagem 
de terras, proteção de comunidades e lideranças ameaça-
das e mobilização contra os despejos, auto-organização das 
mulheres, das juventudes, das periferias, ações para salvar 
nascentes e rios, contra a privatização das águas, contra o 
encarceramento em massa, luta sindical, direitos das pessoas 
com deficiências e idosas.

Não queremos morrer nem de fome, nem de bala e 
nem de vírus, queremos viver!

Vamos espalhando sementes de transformação, de ter-
nura e teimosia.

Participantes do Seminário Nacional da 6ª Semana So-
cial Brasileira

Fonte: CNBB Sul 3
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70ª Romaria Diocesana de Fátima e conclusão
do Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim

Pela segunda vez, Diocese de Erexim realiza novena e Romaria de Fátima com participação restrita

Na situação atípica decor-
rente da pandemia da Covid-19, 
no dia 1º de outubro, dia de Santa 
Teresinha, padroeira das missões, 
a Diocese de Erexim iniciou a no-
vena preparatória de sua 70ª Ro-
maria de Fátima e conclusão de 
seu Ano Jubilar de Ouro, com a 
seguinte programação: missa, às 
06h30 (menos domingo, que foi às 
08h), às 12h, oração do Ângelus, 
no Santuário ; terço e missa às 14h 
e às 18h, procissão e missa às 20h. Todos os dias, das 14h até 
o final da missa da noite, confissões.

A procissão foi motorizada com partida de pontos di-
versos da cidade a cada noite, culminando com missa no 
Santuário. Pelos protocolos sanitários vigentes, as missas 
tiveram participação limitada a 50% da capacidade do San-
tuário, distanciamento e uso de álcool em gel . A missa da 
manhã, das 14h e 18h e a oração do Ângelus tiveram trans-
missão pelo facebook e o canal do Youtube do Santuário. A 
procissão e a missa da noite foram transmitidas pelos mes-
mos meios e por rádios, entre elas Virtual, Difusão AM e FM 
e Aratiba. 

A programação do dia da Romaria foi a seguinte: Mis-
sas no Santuário: às 06h30, às 08h, pelas 10h, na chegada 
da procissão, às 12h30, 16h30, 18h30. Terço e bênção dos 
objetos religiosos e com o Santíssimo, às 14h. A missa das 
18h30 teve bênção das lembras religiosas, da saúde e com o 
Santíssimo Sacramento. Na Catedral, às 08h, missa seguida 
de procissão até o Santuário.

A procissão, com a imagem de N. Sra. num carro de 
som, seguida por devotos em seus veículos, teve os seguintes 
pontos de partida: Primeiro dia, Catedral São José; segundo, 
igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas; terceiro, igreja San-
ta Luzia, Atlântico; quarto, igreja São Pedro; quinto,  igre-
ja  Santo Antonio, Bairro Aldo Ariolli; sexto, igreja Santo 
Antonio Bairro do Linho; sétimo, igreja N. Sra. Aparecida, 
Bairro Progresso; oitavo, igreja N. Sra. da Salette, Bairro 
Três Vendas, com percurso em parte diferente do anteri-
or; novo, casa das Irmãs da Sagrada Família, Rua Polônia; 
dia da Romaria,  Catedral São José. Na esplanada, houve a 
bênção dos motoristas e dos carros e, havendo vaga, podiam 
ficar no estacionamento e acompanhar a missa.

Em vista de na Romaria ocorrer o encerramento do 
Ano Jubilar de Ouro da Diocese, a procissão e a missa da 
cada noite foram animadas pelas Áreas Pastorais, contando 
com a animação do canto e da música do Pe. José Carlos 

Sala e equipe de cantores e instru-
mentistas, menos na quinta noite, 
na qual a animação foi da equipe 
musical de Gaurama. No dia da 
Romaria a animação também foi 
do Pe. Sala e sua equipe. Nas noi-
tes da novena e no dia da Romaria, 
Pe. Lucas André Stein foi o ceri-
moniário.

Tema e lema da Romaria
 No contexto do Ano de São 

José, da Família Amoris Laetitia e 
do ano jubilar de ouro da Diocese, o tema da novena e da 
Romaria de Fátima deste ano foi: Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança. O lema: Caminha conosco, Senhor! 
(Cf. Lc 24).

Nos dias da novena, foram contemplados os seguintes 
aspectos: com Jesus, Maria e José, missionários da esper-
ança; vocacionados para a esperança; nas famílias, cultivar a 
esperança; educar para a esperança; trabalhar na esperança; 
cuidar da vida com esperança; solidários na esperança; na 
Eucaristia, alimentar a esperança; rezar com esperança.

Intenções da Romaria
 Cada romeiro, com participação presencial ou à 

distância, tem seus agradecimentos e seus pedidos a Deus 
por meio de Maria. Mas a todos são propostas três intenções 
comuns: - Para que nossa Diocese, celebrando o jubileu de 
ouro, com a intercessão da Mãe de Fátima, seja sempre mais 
Igreja de esperança, comunhão e participação, misericordio-
sa e missionária. - Para que, com a intercessão de São José 
e Maria, com vacina, os cuidados permanentes pela vida e a 
saúde, superemos a pandemia e suas consequências. - Para 
que os falecidos pela pandemia sejam acolhidos por Deus, 
as famílias enlutadas e todos os doentes sintam o conforto de 
N. Sra. de Fátima, Mãe das dores, e a solidariedade fraterna.

O hino da Romaria
Há 25 anos, ainda como seminarista e depois como 

presbítero, Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa 
Luzia, Atlântico, Erechim, integrante da Comissão Diocesa-
na de Liturgia, Música e Arte Sacra e da Assessoria de Músi-
ca da CNBB, compôs o hino desta Romaria. Para o desta, ele 
se inspirou nas intenções dela.

1. No louvor deste tempo de graças,/ renovamos a fé, 
a esperança./ E, como Igreja, crescemos no amor!/ 'Caminha 
conosco, Senhor!'

Ref. /:Com Jesus, Maria e José, caminhar na esper-
ança,/ caminhar na esperança!:/



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Dezembro de 2021

20 Notícias

2. No cuidado da vida-presente,/ almejamos futuro luzente!/ 
Pra superar este tempo de dor,/ ‘Caminha conosco, Senhor!’

3. Na lembrança daqueles que partem/ para vossa 
morada eterna,/ a confiança na prece fraterna!/ ‘Caminha 
conosco, Senhor!’

Atendimento no Santuário de Fátima durante a no-
vena da Romaria

 Como não havia a costumeira procissão da Catedral 
ao Santuário, ele esteve aberto desde as 06h para a oração 
dos devotos, com oportunidade de bênção e confissão. Quem 
tinha sua promessa de participar da procissão foi convidado 
a dirigir-se a pé ao Santuário, fazer sua oração e, se desejar, 
pedir a bênção ou para ser atendido em confissão. 

Primeiro dia: Com Jesus, Maria e José, missionários da esperança
A missa da manhã esteve a 

cargo dos padres e equipe do San-
tuário. A das 14h, da equipe do 
Conselho Missionário Diocesa-
no com o Pe. Lucas Stein. A pro-
cissão e a missa da 20h tiveram a 
presidência de Dom Adimir e equi-
pe de liturgia da Romaria. Pe. An-
dré Lopes concelebrou. Participou 
o  diácono Leonardo Fávero. 

A natureza missionária do cristão
O Conselho Missionário Diocesano, coordenado pelo 

Pe. Lucas Stein, animou o terço e a missa das 14h do dia pri-
meiro de outubro, primeira do mês de outubro, dia de San-
ta Teresinha, início da novena preparatória da 70ª Romaria 
Diocesana de Fátima no Santuário 
Diocesano. Era também o dia do 
início da Semana da Vida no Bra-
sil. A missa teve a participação do 
Diácono Almeri Bornelli, da sede 
paroquial São Pedro. 

Na homilia, Pe. Lucas res-
saltou a natureza missionária do 
cristão, decorrente de seu batismo. 
Observou que a missão não é real-
izada pela força humana, mas pela presença de Cristo que 
associou a ele os apóstolos e a todos os que a ele aderem pela 
fé. A missão começa no amor de Deus. Sua origem, pois, 
está no céu, na vontade salvífica de Deus de que todos este-
jam com Ele para sempre. Citou o início da mensagem do 
Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões no penúl-
timo domingo deste mês: “Quando experimentamos a força 
do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de 
Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar 
de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de 
Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é 
revelada no mistério da Encarnação, no seu Evangelho e na 
sua Páscoa mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa 
humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os 
nossos anseios e angústias.” Assim, deixando-nos amar por 
Deus e amando-o de coração, partilha-se a experiência da fé, 
como lembra o lema do mês das missões no Brasil: “Não po-
demos deixar de falar do que vimos e ouvimos”. Pe. Lucas 
lembrou também que a missão não é mera propaganda nem 
forçar outros a serem cristãos. Ela precisa da força impre-

scindível do testemunho para a sua 
eficácia. Santa Teresinha do Menino 
Jesus, falecida com apenas 24 anos, 
celebrada neste dia, descobriu seu 
lugar na Igreja vivendo o amor. Ex-
ortou a todos a serem missionários 
como ela e com Jesus. Missionários 
da esperança como propõe o tema da 
Romaria. Esperança que não decep-
ciona. O mundo precisa justamente 

de profetas da esperança, não de profetas da catástrofe. Con-
cluiu a reflexão convidando a todos a um instante de silên-
cio para pedirem a Deus, por intercessão dos padroeiros das 
missões, Santa Teresinha e São Francisco Xavier, a graça de 
amá-lo mais e serem missionários da esperança. 

Dom Adimir preside a pro-
cissão e a missa da primeira noi-
te da novena de Fátima

A procissão motorizada, às 
20h desta sexta-feira, dia de San-
ta Teresinha do Menino Jesus, pa-
droeira das missões, no início da 
Semana Nacional da Vida, no Ano 
de São José e da Família Amoris 
Laetitia, teve início em frente à 

Catedral diocesana, seguindo o tradicional percurso da Av. 
Sete de Setembro até a esplanada do Santuário, seguida de 
missa. A procissão e a missa foram presididas pelo Bispo 
Diocesano de Erexim, Dom Adimir Antonio Mazali, con-
celebrada pelo Pe. André Lopes, coordenador da equipe de 
liturgia da Romaria, com a participação do diácono Leon-
ardo Fávero e do Pe. Lucas Stein como cerimoniário, e a 
animação do canto e da música do Pe. José Carlos Sala, in-
strumentistas e cantores.

Na Capela da Reconciliação, anexa ao Santuário, com 
os devidos cuidados de prevenção à pandemia, houve aten-
dimento de confissões. Nos dois lados do monumento, min-
istros davam a bênção aos motoristas e seus veículos. Por 
causa da participação restrita no interior do Santuário, fiéis, 
observando o distanciamento requerido, participaram da cel-
ebração nas proximidades do mesmo.

Dom Adimir iniciou sua homilia referindo diversos as-
pectos do contexto da novena e Romaria de Fátima deste ano 
– 70 do evento com muitas graças alcançadas e alegrias vivi-
das; encerramento do jubileu de ouro da Diocese, celebração 
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de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, 
cujo se estava iniciando; Semana Nacional da Vida, da qual 
também se estava no começo, culminando com o Dia do Na-
scituro, sexta-feira próxima; Ano de São José e da Família 
Amoris Laetitia. O Bispo frisou que recordava estes diversos 
acontecimentos tendo presente o pedido de Maria em Fátima 
de conversão, penitência e oração para se alcançar a verda-
deira paz, buscado realizar o que o tema da Romaria propõe, 
com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança, e pedir o 
que seu lema sugere, “Caminha conosco, Senhor”, o mesmo 
do Ano Jubilar de Ouro da Diocese. Continuou sua reflexão 
lembrando Santa Teresinha e a partir das leituras da missa, 
que convidavam a mergulhar no convite à missão. O profeta 

Isaías testemunha sentir-se chamado por Deus antes mes-
mo de seu nascimento. Jesus envia seus discípulos a anun-
ciar a Boa Nova da Salvação e fazer discípulos dele todos 
os povos, com a promessa de estar eles até o fim dos tem-
pos.  Dom Adimir destacou que todos os batizados são mis-
sionários, chamados a levar consigo a boa nova da vida em a 
abundância, imitando Maria, a primeira missionária do Pai, 
que em suas mensagens nas diversas aparições reconhecidas 
pelo mundo sempre lembra a misericórdia do Pai. Exortou a 
todos a seguir o caminho do amor na família, na comunidade 
e na sociedade, caminhando na esperança. Convidou tam-
bém a todos a participar ativamente das atividades do mês e 
a estarem unidos na novena e na Romaria de Fátima. 

Segundo dia: Com Jesus, Maria e José, vocacionados para a esperança
A missa das 06h30 esteve a 

cargo da Paróquia Santa Luzia, 
com Pe. Jose Carlos Sala, Pároco.

Padres saletinos animam 
terço e missa da tarde do segun-
do dia da novena de Fátima

Os padres Thiago Costa e 
Jean Costa, missionários saletinos 
do Santuário N. Sra. da Salette de 
Marcelino Ramos, que não são 
irmãos e nem parentes, conduziram o terço e a missa das 14h 
do dia 02 outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda e segun-
do da novena da Romaria de N. Sra. de Fátima no Santuário 
diocesano, acompanhados de dois noviços da Congregação. 

A animação dos cantos foi do Pe. André Lopes, Pároco 
da Paróquia N. Sra. da Salette do Bairro Três Vendas e inte-
grantes da equipe de liturgia da mesma. 

A homilia foi proferida pelo 
Pe. Jean. Atendo-se ao enfoque do 
segundo dia da novena, vocacio-
nados à esperança, acentuou que o 
profeta Jeremias, conforme a leitu-
ra da missa, foi chamado por Deus 
para ser seu mensageiro. Mas ele 
se julgava ainda muito novo para a 
missão profética. Deus, porém, lhe 
disse que ainda quando estava no 
seio de sua mãe, o escolhera. To-
dos têm um chamado de Deus e é ele que age em cada um. 
O mesmo, continuou Pe. Jean, se verifica com os apósto-
los. Conforme o evangelho proclamado na celebração, Je-
sus chamou os discípulos à montanha e escolheu os que Ele 
quis. E o evangelista cita o nome dos doze e os enviou a 
anunciar o Reino, o amor do Pai, aquilo que Ele quer proc-
lamar. Chamou a eles e chama a cada um hoje também para 
testemunhar a esperança que não decepciona e não para 
anunciar tragédias, doença, tristeza. Pe. Jean recordou a 
aparição de N. Sra. aos pastorinhos de Fátima. Eram três 

crianças que viviam num tempo 
difícil, a primeira guerra mundial 
e suas consequências. Poderiam ter 
dito o mesmo que o Profeta Jere-
mias ou que ninguém os escutaria. 
Mas comunicaram a mensagem da 
Mãe do Céu que lhes disse, entre 
outras coisas: “se vocês rezarem, a 
guerra vai acabar”. E então, o padre 
enfatizou: Se acreditarmos, vencer-

emos as tempestades da vida, como a pandemia e suas con-
sequências. Motivou a todos a pedir a Deus, autor, princípio 
e fim de toda a esperança, um coração como o das crianças 
de Fátima e que o olhar e o falar de cada um seja sempre de 
esperança, fundamentada na fé, alimentada pela oração.

Padres e alunos dos Seminários da Diocese animam 
procissão e missa da segunda noite da novena de Fátima

Pe. Clair Favreto, Reitor do 
Seminário Maior São José em Passo 
Fundo presidiu o terço e a missa da 
segunda noite da novena de Fátima, 
no dia 02 de outubro, dia dos San-
tos Anjos da Guarda, concelebrada 
pelos Padres Valter Girelli e Lucas 
Stein, Reitor e Vice do Seminário 
N. Sra. de Fátima de Erechim, com 
a participação especial dos seis 
seminaristas da Diocese, entre eles 

o Diácono Leonardo Fávero. 
A procissão partiu da igreja N. Sra. da Salette, percor-

rendo a Av. José Oscar Salazar, Rua Itália, Praça da Bandeira 
e Av. 7 de Setembro. 

Como o ministério diaconal inclui a pregação da Pa-
lavra de Deus, Pe. Clair solicitou ao Diácono Leonardo para 
desenvolver a homilia. A partir do enfoque da noite, voca-
cionados para a esperança, ele recordou que Deus concede 
uma vocação a cada pessoa como uma sementinha colocada 
no coração para que cresça e produza frutos. Ela é iniciativa 
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de Deus. Recordou experiências vocacionais fundamentais 
contidas na Sagrada Escritura. Observou que a própria hu-
manidade inteira é vocacionada porque chamada à existên-
cia. Explicitou a experiência vocacional do profeta Jeremias, 
conforme a primeira leitura da celebração, que apresenta de-
sculpas para se eximir da missão. Mas Deus lhe garante que 
o acompanharia. Ele leva em conta a disponibilidade de cada 
pessoa e sustenta com sua graça. Para a se referir à experiên-
cia vocacional dos apóstolos, conforme o Evangelho da mis-
sa. Jesus escolheu doze, os que Ele quis. Primeiro, para ficar 
com Ele. Segundo, para enviá-los em missão. Missão que se 
realiza não só por palavras, mas sobretudo pelo testemunho. 
Diácono Leonardo lembrou as dificuldades que toda pessoa 
humana enfrenta, nas quais é necessário conservar a fideli-
dade e a esperança. Ser em tudo mensageiros e testemunhas 
da esperança, a exemplo de Maria, que acompanhou o Filho 
até a Cruz. Nos momentos de provação, somos convidados 
a conservar a esperança que não decepciona. Concluiu sua 
mensagem com uma súplica a Mari, pedindo que ajude a to-

dos a responder sim ao chamado de Deus e a serem profetas 
da esperança.

Os seminaristas da Diocese de Erexim
No final da celebração, Pe. Clair apresentou os sem-

inaristas da Diocese de Erexim – Luciano Bodanese, da 
Paróquia da Catedral São José, já com 40 anos, do curso 
Propedêutico no Seminário de Fátima, que iniciará a filo-
sofia em Passo Fundo no próximo ano; o diácono Leonardo 
Fávero, da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, 
Erechim, concluinte do curso de Teologia; Samuel Martini, 
da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim (1º da 
Filosofia); Lincoln Tunni Poltronieri, da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, Wellington João 
Mikoanski, da Paróquia Santa Ana, Carlos Gomes (ambos 
no 2º da Filosofia); Lucas Bohm de Grandi, da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, Viadutos (3º da Filosofia).

Pe. Clair registrou que com eles, estão outros 8 semi-
naristas e seu assistente, Pe. Élcio Cordeiro, da Diocese de 
Palmas-Francisco Beltrão, PR.

Terceiro dia: Com Jesus, Maria e José, nas famílias cultivar a esperança
Movimentos familiares ani-

mam terço e missa da tarde do ter-
ceiro dia da Novena de Fátima

Pe. Dirceu Dalla Rosa, Páro-
co da Paróquia Santa Teresinha de 
Estação, presidiu a missa e o terço 
da novena de N. Sra. de Fátima 
das 14h do primeiro domingo de 
outubro, dia 3, mês das missões, 
concelebrada pelo Pe. Edegar Pas-
saglia, Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette, 
Bairro Três Vendas, Erechim, com a participação especial 
do movimento “Encontro de Casais com Cristo”, do “Movi-
mento de Casais Jovens” e do Movimento Familiar Cristão. 

As celebrações do dia destacaram o cultivo da esper-
ança nas famílias. 

Em sua homilia, Pe. Dalla Rosa lembrou o contexto 
desta novena em preparação da 70ª Romaria de N. Sra. de 
Fátima – Ano de São José, da Família Amoris Laetitia e ju-
bilar de ouro da Diocese. Observou 
que as constantes mudanças e os 
avanços tecnológicos têm grandes 
repercussões em todos os ambien-
tes, também nas famílias. Nesse 
contexto, percebe-se um clima de 
ansiedade. Parece que o relógio 
deve andar mais rapidamente do 
que o próprio tempo. A Palavra 
de Deus ensina que há tempo para 
cada coisa. Tudo tem o seu tempo. 
É necessário desacelerar o ritmo da vida. A partir da pri-
meira leitura da celebração, sobre os mandamentos da Lei 

de Deus, acentuou o quarto, honrar 
pai e mãe, especialmente na sua 
velhice. Destacou que é importante 
também lembrar com carinho os 
pais e mães já falecidos. À luz do 
evangelho lido, no qual Jesus ex-
ortava a permanecer no seu amor, 
ressaltou que é necessário passar 
do eu solitário para o nós solidário, 
a fim de realmente amar-nos como 

Jesus nos amou. Assim, na família, se poderá produzir mui-
tos frutos de unidade e de paz. O amor em família é difícil 
e exigente, mas ele dará alegria plena, conforme as palavras 
de Jesus. Convidou a todos a perguntar-se cada dia: o que fiz 
hoje para agradar a Deus? O que deverá ser diferente aman-
hã? Exortou as famílias a ter Deus e a cultivar a esperança 
em suas vidas, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré.

Novena de Fátima contempla o cultivo nas famílias
A procissão e a missa das 20h do terceiro dia da nove-

na Romaria de Fátima, no primeiro 
domingo de outubro, dia 3, Mês 
Missionário, no Ano de São José, 
da alegria do amor na família e ju-
bilar de ouro da Diocese de Erex-
im, na Semana Nacional da Vida, 
foram conduzidas pelos padres da 
Área de Getúlio Vargas. 

Ela é formada pela Paróquia 
Imaculada Conceição daquele mu-
nicípio, tendo como Pároco Pe. 

Valtuir Bolzan e Pe. Giovani Momo, como Vigário Paroquial; 
Santa Teresinha de Estação, cujo pároco é Pe. Dirceu Dalla 



Diocese de Erexim - RS

23Notícias

Rosa e Vigário Paroquial, Luiz Nazzari, e N. Sra. das Dores 
de Capoerê, com o Pe. Altair Steffen de Pároco. 

A procissão motorizada iniciou em frente à igreja San-
ta Luzia do Bairro Atlântico.

A celebração foi presidida pelo Pe. Dirceu Dalla Rosa, 
com o Pe. Lucas Stein de cerimoniário e a participação do 
Diácono Leonardo Fávero. A homilia foi do Pe. Valtuir Bolzan. 

Ele iniciou registrando o início do ministério episco-
pal de Dom Cleocir Bonetti na Diocese de Caçador, SC, que 
era do presbitério da Diocese jubilar de ouro de Erexim, na 
manhã daquele domingo, com a participação de uma dele-
gação da mesma, junto com Adimir Antonio Mazali. 

A partir do enfoque do dia, “Com Jesus, Maria e José, 
nas famílias cultivar a esperança”, destacou que Deus quis 
viver entre nós numa família, a de Nazaré, que chamamos 
de Sagrada. Recordou aspectos de como a Igreja considera a 
família em seu ensinamento, o bem mais sagrado da humani-

dade, o santuário da vida, do amor e da fé, imagem de Deus 
que em seu mistério mais íntimo, conforme o Documento de 
Aparecida, não é uma solidão, mas uma família. Na comun-
hão de amor das Três Pessoas Divinas, nossas famílias têm 
sua origem, seu modelo perfeito, sua motivação mais bela 
e seu último destino” (DAp 434). À luz da leitura que lem-
brava conselhos para a vida em família, teceu considerações 
sobre a relação pais e filhos que deve ser sempre respeitosa. 
Conforme a exortação do Papa sobre a alegria do amor na 
família, o cultivo da esperança no lar deve ser na paciência, 
no espírito de  serviço, na humildade, na amabilidade e no 
perdão. A vida na família exige o cultivo do amor em Jesus 
Cristo, no qual não há lugar para o ressentimento, o desprezo 
pelos outros, a lamúria. Encerrou a reflexão citando o tema 
e o lema da Romaria e convidando a todos a repetirem com 
ele: “Minha família é uma bênção de Deus”.

Quarto dia: Com Jesus, Maria e José, educar para a esperança
A missa das 06h30 esteve a cargo de equipe da sede paroquial São Pedro, com seu Pároco, Pe. Agostinho Dors.

Participação de escolas na 
missa da tarde do quarto dia da 
novena de Fátima

Pe. André Lopes, Pároco da 
Paróquia N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim, assessor da Pas-
toral da Educação e coordenador 
da equipe de liturgia da Romaria 
diocesana, presidiu o terço e a mis-
sa das 14h do dia 04, comemoração 
de São Francisco de Assis, o santo 
da paz e da proteção da natureza. 

O enfoque da celebração foi a educação para a esper-
ança. 

Na entronização da imagem de N. Sra. de Fátima, 
professores, alunos e funcionários de 8 Colégios presentes 
levaram rosas para louvar Maria, a grande educadora da 
família de Nazaré.

Os mistérios da alegria na re-
citação do terço foram encenados 
por alunos do Colégio Franciscano 
São José. 

Na homilia, Pe. André res-
saltou que a educação é ato de amor. 
Esperança é atitude de fé, que faz 
olhar para o futuro. Deus, por sua 
Palavra revelada, nos educa e nos 
conduz na caminhada da vida. Os 
pais, em sua missão, corrigem seus 
filhos para serem felizes. Com José e Maria, Jesus aprendeu 
a tradição religiosa de seu povo. Aos 12 anos, conforme o 
evangelho da celebração, foi ao Templo com os pais e lá 

ficou dialogando com os doutores 
da Lei. Depois, ele retornou para a 
casa e cresceu em idade, sabedoria 
e graça diante de Deus e das pes-
soas. O processo da educação inclui 
o silenciar, a paciência, o lançar as 
sementes. A educação se dá pelo 
amor, pelo testemunho. Ele citou o 
Papa Francisco que aponta a neces-
sidade de se colocar a proposta de 
Cristo, Bom Pastor e de se priorizar 

a dimensão humanista e solidária no processo educativo. 
Pe. André convidou a professora Roberta Mânica da 

Escola Estadual de Ensino Médio Dr. João Caruso, Bairro 
Paiol Grande, para dar seu testemunho de educadora. Ela 
ressaltou que educar é preparar para o futuro. Convidou os 
alunos presentes a fazer o gesto de um coraçãozinho para 
expressar gratidão e carinhos aos educadores. 

No dia de S. Francisco de 
Assis, Área Pastoral de Aratiba 
na 4ª noite da novena de Fátima

As Paróquias N. Sra. Media-
neira da Barra do Rio Azul, São Ti-
ago de Aratiba, São Pedro de Sede 
Dourado, São Roque de Itatiba for-
mam a Área Pastoral de Aratiba. 
Seus padres, respectivamente, são: 
Carlos Pontel, Dirceu Balestrin e 
Maximino Tiburski, Jorge Dallag-

nol, Isalino Rodrigues. Com alguns leigos de cada Paróquia 
conduziram o terço e a missa da quarta noite da novena 
preparatória à 70ª Romaria de N. Sra. de Fátima, que con-
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templava educação para a esperança num contexto de muita 
tragédia, de cultura da morte, dia 04, violência, terrorismo 
e outros males que levam ao pessimismo e ao negativismo. 

Pe. Dirceu Balestrin, que é também o Diretor da Rádio 
Aratiba da cidade do mesmo nome, presidiu a celebração e o 
Pe. Isalino proferiu a homilia.

Dentro do enfoque do dia, começou por convidar a 
lembrar com carinho e atenção aqueles que têm a missão de 
educar: pais e educadores; e também os que são se deixam 
ser educados: filhos e estudantes. Observou que a educação 
é um dos caminhos de maior eficácia para a humanização. 
Referindo-se à passagem do evangelho da celebração, a 
peregrinação da Sagrada Família ao Templo de Jerusalém 
quando Jesus tinha 12 anos e ficou entre os doutores da Lei, 
destacou o registro final: Jesus retornou com os pais para 
Nazaré e lhes permanecia obediente e também que sua mãe 

guardava em seu coração tudo o que se passava. Reforçan-
do que a educação começa na família, citou o documento 
“A alegria do amor na família” do Papa Francisco que diz: 
“A família é o âmbito da socialização primária, porque é o 
primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, 
a escutar, partilhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver... A 
tarefa educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade 
como um ambiente familiar: é uma educação para saber 
habitar mais além dos limites da própria casa” (AL 276). 

Maria e José tiveram com Jesus todo o cuidado e edu-
cação de verdadeiros pais. E Jesus, por sua vez, mesmo sendo 
Deus, se deixou ser cuidado e educado por mãos humanas. 
Pe. Isalino enfatizou que a Sagrada Família de Nazaré é o 
ponto de referência, o modelo para pais e educadores, filhos 
e educandos, de todos os tempos. Concluiu a reflexão com 
uma prece a Jesus, Maria e José.

Quinto dia: Com Jesus, Maria e José, trabalhar na esperança
Pe. Severino Orso, equipe da 

sede paroquial São Cristóvão pre-
sidiu a missa das 06h30 do dia 6 de 
outubro.

Pastorais sociais animam 
terço e missa da tarde do quarto 
dia da novena de Fátima

Na comemoração de São 
Benedito, o Negro, e de Santa 
Faustina Kovalska, a mensageira 
da Divina Misericórdia, dia 05 de 
outubro, a novena da Romaria de Fátima, em seu quinto dia, 
convidou os devotos de Maria a trabalhar na esperança.

O terço e a missa das 14h foram animados pelas pas-
torais sociais, com os padres Jean 
Demboski, Pároco da Paróquia N. 
Sra. do Monte Claro de Áurea e as-
sessor da Pastoral da Juventude, e 
Giovani Momo, vigário paroquial 
da Paróquia Imaculada Conceição 
de Getúlio Vargas e assessor e as-
sessor da Pastoral da Criança. Pe. 
Jean presidiu a celebração e Pe. 
Giovani pronunciou a homilia.

Pe. Giovani, a partir da leitura 
da Segunda Carta aos Tessalonicenses com recomendações 
de São Paulo a respeito do trabalho e do evangelho com 
a parábola dos trabalhadores da vinha, Pe. Giovani recor-
dou inicialmente a diversidade do mundo do trabalho com 
operários, empreendedores, desempregados, aposentados... 
Todos têm o mesmo direito de participar do trabalho, mas 
nem todos têm oportunidade. Pela parábola, os que estavam 
na praça devem ter ficado felizes quando foram chamados a 
trabalhar na vinha daquele empreendedor que em horas dif-
erentes ao longo do dia passou para chamar trabalhadores. 

Não perderam a esperança que al-
guém lhes desse oportunidade de 
garantir a comida para os filhos. 
Motivou por isso a todos a man-
terem a confiança em qualquer di-
ficuldade da vida, nunca perder a 
esperança, dom de Deus que leva 
a olhar para mais além. Pediu para 
todos guardarem no coração a in-
dicação de São Paulo de nunca se 
cansarem de fazer o bem e que, 
conforme o evangelho, há neces-

sidade de muitos trabalhadores na vinha do Senhor. Todo 
momento da vida é oportuno para atuar no Reino de Deus.

Novena da Romaria de 
Fátima ressalta o ideal de tra-
balhar na esperança

A procissão e a missa da no-
vena da Romaria de Fátima do ano 
jubilar de ouro da Diocese de Er-
exim estão sendo animadas pelas 
Áreas Pastorais, formadas por um 
determinado grupo de paróquias 
mais próximas.

Assim, na quinta noite, dia 
05 de outubro, a animação foi dos padres e leigos da Área 
Pastoral de Gaurama, integrada pelas Paróquias São Luís 
Gonzaga de Gaurama tendo como pároco Pe. Ivacir Franco; 
Sagrado Coração de Jesus de Viadutos com Pe. Waldemar 
Zapelini; São João Batista de Marcelino Ramos com o Pe. 
Ladimir José Balbinot; Carlos Gomes, com o Pe. Davi Ol-
iveira Pereira; N. Sra. Monte Claro, com o Pe. Jean Dem-
boski. 

Pe. Ivacir presidiu a celebração e Pe. Davi fez a hom-
ilia.
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Ele a iniciou lembrando as três intenções da novena 
e da Romaria: que a Diocese seja Igreja da esperança, da 
comunhão, participação, misericordiosa e missionária; pelo 
cuidado da saúde e pela superação da pandemia; para que 
os falecidos pela pandemia sejam acolhidos por Deus e as 
famílias que sofrem sua perda tenham o conforto de N. Sra. e 
a solidariedade fraterna. A seguir, teceu considerações a partir 
da leitura da Carta de São Paulo aos tessalonicenses, na qual 
fala da importância do trabalho e admoesta os que não tra-
balham, mas desfrutam do suor dos outros. Ele próprio quis 
trabalhar para o seu sustento, embora fosse compromisso da 
comunidade garantir-lhe o necessário para sua dedicação in-
tegral à evangelização. Destacou a importância de todo tra-
balho para quem o exerce e para a sociedade. Não tem apenas 

a dimensão do sustento, mas também tem a ver com alegria, 
realização, ocupação, participação. Pediu para lembrar os 
que não podem trabalhar por problemas de saúde, os desem-
pregados, os mal remunerados. Em relação ao evangelho, a 
parábola dos trabalhadores da vinha chamados em diversos 
momentos ao longo do dia, observou que o inesperado se deu 
no final da jornada com o pagamento da mesma importância 
a todos. Cada um recebeu não pelo que produziu, mas pelo 
que precisava para um dia. Referiu-se também à importân-
cia de se gostar do que se faz. Pela parábola, também, se 
pode entender a necessidade de todos terem oportunidade de 
trabalhar para desenvolver suas habilidades, crescer profis-
sionalmente, garantir com dignidade o sustento da família, 
obter a realização profissional e a alegria de viver. 

Sexto dia: Com Jesus, Maria e José, cuidar da vida com esperança

A missa das 06h30 foi presi-
dida pelo Pe. Jóssi Golembiewski, 
Pároco da Paróquia São Francis-
co de Assis, Bairro Progresso, com 
equipe da mesma.

Em tempo de pandemia, 
novena da Romaria de Fátima 
exorta a cuidar da vida com es-
perança

Na Semana Nacional da 
Vida, promovida pela Igreja 
Católica, o sexto dia da novena 
preparatória à 70ª Romaria a N. Sra. de Fátima na Diocese 
de Erexim, dia 6 de outubro, convidou os devotos de Maria 
a cuidar da vida com esperança. 

Pe. Valter Girelli, Reitor do Santuário de Fátima e as-
sessor da Pastoral da Pessoa Idosa, com equipe da mesma 
presidiu o terço e a missa das 14h.

Pe. Valter iniciou a homil-
ia fazendo menção especial à Dra. 
Zilda Arns, vítima do terremoto de 
12 de janeiro de 2010 no Haiti onde 
se encontrava a trabalho, fundado-
ra da Pastoral da Pessoa Idosa e da 
Pastoral da Criança. Convidou para 
frente uma senhora com criança 
de colo e um idoso, para lembrar 
as pontas da vida, as partes mais 
frágeis e que exigem cuidado es-
pecial. Ressaltou que a Igreja tem 
várias pastorais para acompanhar os diversos momentos da 
vida das pessoas, pois o ser humano precisa deste cuidado. 
Alertou para o perigo da indiferença perante os irmãos, como 
vem afirmando o Papa em diversas oportunidades. A partir 
do evangelho da celebração, a parábola do bom samaritano, 
destacou a compaixão, a solicitude e o serviço prestado ao 
assaltado à beira do caminho, indicativos do que se deve faz-

er em cada circunstância. A seguir, 
convidou a coordenadora diocesa-
na da Pastoral da Pessoa Idosa para 
expor sua natureza, objetivos e ativ-
idades. A Pastoral iniciou no Brasil 
em 1999, na  Diocese de Erexim, 
em 2005. Seu objetivo é acompan-
har as pessoas idosas, as que mais 
precisa de cuidado, levando-lhes o 
afeto e a ternura de Deus, ânimo, 
força e coragem. Entre outros da-
dos, apresentou os seguintes: ido-

sos visitados no país, 178.121, atingindo 144.329 famílias, 
em 207 dioceses, 6.162 cidades, com mais de 25.000 visita-
dores. Na Diocese, está presente em 18 paróquias, com 365 
líderes visitando 2.396 idosos. Exortou a todos a acompanhar 
cm compreensão carinhosa os que envelhecem, vivendo a so-
licitude do bom samaritano.

Sexto dia da novena de 
Fátima propõe cuidar da vida 
com esperança

O sexto dia da novena prepa-
ratória à 70ª Romaria Diocesana 
de Fátima, na Semana Nacional da 
Vida propôs o cuidado da vida com 
esperança.

A Área Pastoral de São Val-
entim animou a procissão e a missa 
das 20h.

A Área Pastoral de São Val-
entim é formada por aquela Paróquia, cujo Pároco é o Pe. 
João Zappani; pela Paróquia de Benjamin Constant do Sul, 
com o Pe. Mauro Parcianello; pela de Erval Grande, com o 
Pe. Moacir Noskoski; pela de Barão de Cotegipe, com os 
padres Jair Carlesso e Felipe Fioravante Filippini. 

A procissão partiu da igreja Santo Antonio, Bairro do 
Linho.
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Pe. João presidiu a celebração e Pe. Jair fez a homilia. 

A partir do enfoque da noite, cuidar da vida com esperança, 
observou que a esperança, do verbo esperançar, faz lutar pela 
vida e cuidar dela. Traçou alguns aspectos da realidade atual 
na qual cresce sempre mais a cultura do individualismo e do 
comodismo. A proposito, citou palavras do Papa Francisco: 
“pandemia da Covid-19 despertou (...) a consciência de ser-
mos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, 
em que o mal de um prejudica a todos”. E diz mais: “nin-
guém se salva sozinho, (...) só é possível salvar-nos juntos” 
(FT – Fratelli Tutti, 32). Para ele, “ninguém pode enfrentar a 
vida isoladamente; (...) é junto que se constroem os sonhos” 
(FT 8), os projetos, as saídas. Lembrou também que o Pai 
Nosso reforça esta dimensão. Acentuou a importância e a 

necessidade de cuidar da vida. Pela leitura do dia, do livro 
do Gênesis, recebemos o “sopro vital” de Deus. Na parábo-
la do bom samaritano, do evangelho da celebração, há um 
caminho, uma modelo de cristão, que passa pelo cuidado 
dos necessitados. Naquele homem espancado e caído está 
o próprio Deus. O bom samaritano teve 4 atitudes – viu 
(não fechar os olhos para as realidades), aproximou-se (deu 
atenção/escuta), moveu-se de compaixão (sensibilizou-se) e 
cuidou dele. São as mesmas atitudes da filha do Faraó ao ver 
o menino que seria chamado Moisés na água do rio. São as 
atitudes de Deus em relação ao povo na terra da servidão. 
São as de Jesus diante do sofrimento de toda pessoa humana. 
São as que devem ter os seguidores de Jesus, cultivando o 
mesmo cuidado com as pessoas necessitadas.

Sétimo dia: Com Jesus, Maria e José, na Eucaristia, alimentar a esperança
A missa das 06h30 esteve a 

cargo dos padres da Catedral com 
animação de equipe da mesma. 

Primeiro dia do tríduo final 
da novena de Fátima contempla 
a Eucaristia, alimento da esper-
ança

Sempre observando os pro-
tocolos sanitários de prevenção à 
Covid-19 e com procissão motor-
izada, a Diocese de Erexim iniciou, 
no dia 7 de outubro, o tríduo final 
da preparação à sua 70ª Romaria de Fátima, no final de seu 
ano jubilar de ouro, na Semana Nacional da Vida, no Ano de 
São José e da Família na alegria do amor.

O terço e a missa das 14h foram presididos pelo Pe. 
Gladir Giacomel, vigário paroquial da Catedral, com equi-
pe do Apostolado da Oração e da 
Renovação Carismática Católica.

No início da homilia, Pe. 
Gladir lembrou a comemoração do 
dia, N. Sra. do Rosário. Recordou 
que o rosário foi considerado o 
“Breviário do povo”, a ser recitado 
todas as noites pelas famílias. Bre-
viário é o livro de oração dos sal-
mos, hinos e leituras para cada dia, 
obrigatório para os ministros orde-
nados e os religiosos, mas também 
possível para os leigos. Recordou a natureza da Romaria de 
tempo especial de conversão e penitência. Testemunhou sua 
participação em 48 romarias no Santuário diocesano, con-
siderando-a grande experiência de fé. A partir da passagem 
do evangelho da celebração, na qual Jesus declara que seu 
corpo é o pão da vida, acentuou o amor infinito dele pela hu-
manidade. Ele dá seu corpo e sangue como alimento de seus 
seguidores. Comungando, devem tornar-se parecidos com 

Ele. Destacou 3 dimensões da Eu-
caristia - presença do sacrifício de 
Cristo; comunhão; presença real 
de Cristo. Lembrou o jovem bea-
to Carlo Acutis que documentou e 
divulgou os milagres eucarísticos 
pela Internet. Ele afirmava com 
toda convicção: “A eucaristia é o 
passaporte para o céu”. Para o pa-
dre, a comunhão possibilita ser o 
olhar, o sorriso, o amor, o sentir e 
o viver de Cristo. Exortou a todos 

a valorizar a Eucaristia, a passar tempo em adoração diante 
do Sacrário e dizer com firmeza não à ostentação, não à 
gula, não à discriminação e Sim à partilha e à solidariedade.

Novena de Fátima ressalta a Eucaristia como ali-
mento da esperança

A primeira noite do tríduo 
final da novena de Fátima teve 
como enfoque a Eucaristia alimen-
to da esperança. 

A procissão e a missa foram 
animadas pela Área Pastoral de Ja-
cutinga, formada pelas paróquias 
Sagrado Coração de Jesus de Paulo 
Bento, cujo Pároco é o Pe. Gilson 
Samuel; Santo Antonio, de Jacut-
inga, com o Pe. Olírio Streher; N. 
Sra. dos Navegantes de Campinas 

do Sul, com o Pe. Paulo Bernardi; N. Sra. de Fátima de Entre 
Rios do Sul, com o Pe. Antonio Miro Serraglio.

A procissão iniciou junto à igreja N. Sra. Aparecida da 
Paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim.

Pe. Paulo Bernardi presidiu a celebração e Pe. Gilson 
Samuel proferiu a homilia. 

Na motivação inicial de sua reflexão, Pe. Gilson alertou 
para a advertência de Cristo no evangelho de não só buscar o 

Notícias
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alimento que satisfaz a fome física, mas muito mais aquele que 
sacia a fome de vida. Disse que a Eucaristia é ação de graças e 
o tesouro que deve estar em primeiro lugar na Igreja e na vida 
de cada um dos seus membros. Não se pode comungar e con-
tinuar a falar mal dos outros e a se lamentar. Por ser vínculo de 
caridade, a Eucaristia exige criarmos “correntes de solidarie-
dade”. Por ela, Cristo nos cura do negativismo, da tristeza, do 
egoísmo, do medo, da ansiedade. Ele não deixa perdermos a 
fé e a esperança. Citou o educador Paulo Freire, para quem a 
esperança vem do verbo esperançar. Espera-se que aconteça ou 
se resolva isto ou aquilo. Esperançar é não desistir, não se con-
formar com as injustiças, os erros e as derrotas. Ao instituir a 

Eucaristia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Nos 50 
anos da Diocese, recordamos quantas vezes ela foi celebrada 
nas comunidades; quantos leigos, religiosos, ministros ordena-
dos se alimentaram dela. Lembrando que o pão é o alimento 
mais universal, enfatizou que milhões de pessoas não têm aces-
so à comida, são excluídos dos bens essenciais da sobrevivên-
cia. Finalizando a reflexão, desejou que a Mãe de Fátima leve 
sempre mais a todos para a mesa eucarística de seu Filho. Que 
a “mulher eucarística”, segundo a expressão do papa emérito 
Bento XVI, que disponibilizou seu ventre como “sacrário” a 
acolher o Filho de Deus, faça nascer sempre de novo Aquele 
que é a esperança de um mundo mais humano e saudável. 

Oitavo dia: Com Jesus, Maria e José, solidários na esperança
No penúltimo dia e segundo 

do tríduo final da novena da Rom-
aria de Fátima, dia 8 de outubro, 
Dia do Nascituro, houve coleta de 
alimentos para as famílias car-
entes, coordenada pela Cáritas 
Diocesana. Os devotos de Maria 
foram convidados a este gesto de 
solidariedade neste tempo de pan-
demia com graves consequências 
especialmente para os mais vulneráveis. 

O enfoque do dia foi justamente a prática da soli-
dariedade com esperança. 

Pe. Wolney Toigo, Administrador Paroquial da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro  Bela Vista, presidiu a 
missa das 06h30, com equipe da mesma. 

Novena de Fátima exorta à solidariedade na espe-
rança

O terço e a missa das 14h estiveram ao encargo das 
zeladoras das capelinhas e dos padres Edegar Passaglia, 
Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette, Três Ven-
das, Erechim, e Pe. Moacir Noskoski, Pároco da Paróquia 
N. Sra. da Glória de Erval Grande e assistente das zeladoras. 
Equipe de Erval Grande animou os cantos.

Pe. Moacir presidiu e Pe. Edegar fez a homilia.
Pe. Edegar começou lembrando que nossa missão pri-

meira é viver a vontade de Deus. Sermos uma só alma e um 
só coração para darmos testemunho do Reino do Senhor. É 
uma graça sentir-nos unidos no Santuário da Mãe e com ela 
agradecermos a Deus o que sempre nos concede. Com toda a 
confiança, podemos colocar nas mãos de Maria nossos pedi-
dos, nossas lutas, a esperança da humanidade por dias mel-
hores. A exemplo dos amigos do paralítico que o colocaram 
diante de Jesus para que o curasse, é necessário cultivar a 
solidariedade com os que sofrem. Exortou a todos a buscar 
em Jesus a força para a vida, a entregar a Maria os sofrimen-
tos, consagrar a ela toda a vida, manter a esperança e saber 
olhar para as maravilhas de Deus. Mesmo que falhemos, Ele 
está sempre ao nosso lado. 

Novena de Fátima e a soli-
dariedade na esperança

Na noite do penúltimo dia 
da novena de Fátima, 8 de out-
ubro, Dia do Nascituro, a procissão 
motorizada partiu da sede provin-
cial das Irmãs Franciscanas Mis-
sionárias de Maria, na Rua Polônia.

A procissão e a missa foram 
presididas pelos padres da Área Pas-

toral de Severiano de Almeida com leigos de suas Paróquias. 
Ela formada pela Paróquia São Caetano de Severiano de 
Almeida, com o Pe. João Dirceu Nardino; Santa Isabel da 
Hungria de Três Arroios, com o Pe. Milton Mattia e São Fran-
cisco de Assis de Mariano Moro, com o Pe. Paulo Caovilla.

Pe. Paulo presidiu a mis-
sa e Pe. Milton fez a homilia. 

Ele a iniciou convidando 
a acolher três pessoas, Maria, 
José e Jesus e com elas crescer 
na solidariedade, testemunhada 
pelos amigos do paralítico que 
o levaram a Jesus, conforme o 
evangelho da celebração. Ele não 
podia caminhar. Talvez também 
não ouvisse direito. Mas teve um 
grupo solidário de amigos que o 
carregaram até Jesus. Precisou dos braços e das pernas de seus 
amigos. Muitas vezes precisamos carregar outros e também ser-
mos carregados. Jesus acolhia bem as pessoas. A exemplo dele, é 
necessário fazer o mesmo. Perguntou: de quem Jesus aprendeu? 
De seus pais, respondeu. José ensinou a utilizar as ferramentas 
de trabalho, mas também a viver laços de amor e amizade com 
todos. A proposta do mundo é cada um por si. O Evangelho nos 
indica a solidariedade, vivida pelas primeiras comunidades, das 
quais, conforme a leitura da missa, eram um só coração e uma 
só alma e nelas ninguém passava necessidade. Exortou, então, 
a todos colocarem dons e bens a serviço dos outros. Há muita 
gente precisando de carinho de amor, de ajuda. 

Notícias
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Último dia: Com Jesus, Maria e José, rezar com esperança

Os padres  da Paróquia N. 
Sra. da Salette, com equipe da mes-
ma, presidiram a missa das 06h30. 

Dom Cleocir Bonetti pre-
side missa da tarde do último dia 
da novena da Romaria

Antes de ser nomeado, or-
denado e empossado Bispo de 
Caçador, SC, Dom Cleocir Bonetti 
havia se disponibilizado para pre-
sidir a missa das 14h do último dia 
da novena da Romaria de Fátima, com a animação das Irmãs 
Franciscanas da Sagrada Família de Maria, de cuja sede pro-
vincial era o capelão com missa diária. 

A missa foi concelebrada pelo Pe. Lucas Stein, 
Vice-reitor do Santuário, com a participação dos Diáconos 
Leonardo Fávero, do Seminário São José em Passo Fundo, 
e Almeri Bornelli, da Paróquia são 
Pedro, Erechim. 

O enfoque do dia era a oração 
com esperança. 

Dom Cleocir iniciou sua 
homilia saudando diversas pes-
soas e grupos, Irmãs da Sagrada 
Família, professores, todos os me-
stres da vida e seus pais, partici-
pando da celebração. Frisou que 
estava no Santuário como peregrino e romeiro, lembrando 
que a primeira vez que aí esteve foi quando tinha alguns 
meses, carregado por seus pais, que percorreram a pé o traje-
to de Vista Alegre, São Valentim para a Romaria, cumprindo 
uma promessa. Ressaltou que Maria é Mãe peregrina. Ao 
longo da história, ela realizou diversas visitas a seu povo. 
Em 1917, no difícil tempo da primeira guerra mundial, ela 
apareceu a três crianças em Fátima, na cova da Iria, Portu-
gal, com uma mensagem de paz e de esperança. Mensagem 
que é do próprio Deus. Ele sempre se revela. E o faz através 
de pessoas simples e humildes. O importante é fazer a ex-
periência de Deus, como o profeta Jeremias que percebeu a 
sua presença na brisa calma. Maria, ouvida a mensagem do 
anjo, foi à casa da prima Isabel para ajudá-la. Lá proclamou 
seu hino de louvor a Deus, conhecido como o Magnificat. 
Pediu a Maria que ajude a todos a manter a fé, a esperança e 
a paz e a superar a pandemia. Lembrando que ela apareceu a 
três crianças, citou um escritor francês que se refere às três 
virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A fé como uma 
grande mãe, acolhedora, protetora. A caridade, a irmã mais 
velha que ajuda a mãe. A esperança, uma menina travessa, 

irrequieta que faz mãe e irmã ir-lhe 
atrás. Exortou a todos a não deixar 
esta menina parada, desaparecer. 
Que ela anime a cada um a prosse-
guir sua caminhada, sem nunca 
parar. 

Última noite da  novena 
da Romaria de Fátima exorta a 
rezar com esperança

Um dos pedidos de N. Sra. 
em quase todas as suas aparições 

reconhecidas pela Igreja foi a oração. O enfoque do último 
dia da novena de Fátima foi rezar com esperança.

A procissão, que partiu da sede provincial das Irmãs da 
Sagrada Família na Rua Polônia, e a missa foram animadas 
pela Área Pastoral de Erechim, formada pelas 7 Paróquias 
da Cidade e os padres que nelas atuam: Catedral (Alvise 

Follador e Gladir Giacomel), São 
Pedro (Agostinho Dors), N. Sra. 
da Salette (André Ricardo Lopes e 
Edegar Passaglia), São Cristóvão, 
São Francisco de Assis (Jóssi Go-
lembiewski), Santa Luzia (José 
Carlos Sala) e N. Sra. Aparecida 
(Wolney Toigo).

Pe. Gladir Giacomel, que 
presidiu a celebração, na homilia, 

recordou os enfoques de cada dia da novena, a natureza da 
Romaria como tempo de conversão e de retorno para Deus. 
Ressaltou aspectos da leitura e do evangelho da missa. Na 
leitura, o profeta Elias testemunha sua experiência de Deus 
n monte Horeb que se lhe manifesta na brisa mansa, não no 
furacão, no terremoto ou no fogo. Insistiu na necessidade de 
se olhar para Deus. Em relação à passagem do evangelho da 
visita de Maria a Isabel, enfatizou o encontro das duas mães 
grávidas por graça extraordinária de Deus. Motivou a todos 
a oportunizar a experiência de Elias, Maria, José, Isabel e 
Zacarias. Referiu  pedidos do Papa Francisco neste mês mis-
sionário: viver perto de Jesus, no encontro com os outros; 
incorporar o Evangelho na vida cotidiana; viver os desafios 
da Humanidade e a Missão da Igreja; viver a Caridade, pois 
a oração nos impulsiona à ela nas pequenas e grandes coisas; 
ter coragem de dar pequenos passos, pequenos atos de amor, 
de renúncia, de transparência de coração. Concluiu sua re-
flexão com oração de agradecimento e de súplica a Deus. 
Entre os pedidos, que segure nossa mão e caminhe junto co-
nosco pelas estradas da vida, construindo um mundo melhor, 
mais justo e solidário.

Notícias
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Celebração especial das crianças na Romaria de Fátima

Como no ano passado, tam-
bém neste, em vista da pandemia 
Convid-19, não houve o espaço 
da criança nas noites da novena 
da Romaria. Também não houve a 
procissão da manhã do sábado, dia 
9 de outubro, como é tradição. Mas 
houve missa com elas, às 09h, no 
Santuário, presidida pelo Pe. Lucas 
André Stein, Vice-reitor do mesmo 
e coordenador do Serviço de ani-
mação vocacional, com a animação da Infância e Adoles-
cência Missionária. 

Falando às crianças, mas também aos pais e a outros 
acompanhantes delas, Pe. Lucas lembrou a importância e a 
necessidade da oração em família, como na Sagrada Família 
de Nazaré. Exortou a perseverar na oração porque Deus sem-

pre está conosco. A oração é nosso 
modo de falar com o Pai do Céu. 
Destacou que é muito bonito ver 
crianças pequeninas sabendo fazer 
o sinal da cruz, rezar as primeiras 
orações do cristão, gostando de ir à 
igreja. Comprova que os pais trans-
mitem a elas o espírito de oração 
e de fé. Em diálogo com as cri-
anças, perguntou se rezam, o que 
rezam, quando rezam. Ressaltou 

a importância de rezar ao levantar, nas refeições, ao deitar. 
Insistiu na importância de os pais ajudarem as crianças a 
crescerem na fé desenvolvendo a iniciação à vida cristã delas 
e ajudando-as a se integrarem na comunidade cristã. 

Após a missa, houve bênção especial para as crianças 
por alguns padres. 

Em Romaria com procissão motorizada, Diocese de Erexim encerra seu ano jubilar de ouro

Este segundo domingo 
de outubro, dia da 70ª Rom-
aria Diocesana a N. Sra. de 
Fátima da Diocese de Erex-
im e de Romarias em outras 
Dioceses do Estado e do Bra-
sil, teria sido muito favorável 
para a Avenida 7 de Setembro 
e a esplanada do Santuário 
acolherem uma costumeira 
multidão de devotos de Ma-
ria. Em vista das restrições sanitárias de prevenção à Covid 
19, embora houvesse flexibilização da parte  do Comitê Estad-
ual de Combate ao Coronavírus, ela foi motorizada, no trajeto 
tradicional, da Catedral ao Santuário. 
Mesmo assim, expressivo número de 
fiéis fez o percurso a pé, acompanhan-
do o carro com a imagem de N. Sra. 
A participação presencial no Santuário 
foi de 50% de sua capacidade. Houve 
também participação externa com ob-
servância do distanciamento, uso de 
máscara e álcool em gel para os de 
dentro e os de fora. A transmissão da 
missa após a procissão por diversas 
rádios e por redes sociais possibilitou o 
acompanhamento de milhares de pes-
soas não só na região, mas também em 
muitas outras e até no estrangeiro. As redes sociais do San-
tuário transmitiram todas as outras celebrações.

A Romaria marcou o encerramento do Ano Jubilar de 
Ouro da Diocese, iniciado no dia primeiro de agosto do ano 
passado, lembrando a data de sua instalação.

A programação re-
ligiosa contou com seis 
missas no Santuário, 
atendimento de confis-
sões, bênçãos individuais, 
adoração ao Santíssimo 
c bênção da saúde e lem-
branças religiosas. Diver-
sos padres e alguns diáco-
nos abençoavam motoristas 
e carros ao passarem pelo 

monumento e também outras pessoas. No interior do San-
tuário as bênçãos ocorriam no intervalo de uma missa e outra. 

O Bispo diocesano, Dom Adimir Antonio Mazali, pre-
sidiu a missa após a procissão, que 
foi concelebrada por Dom Cleocir 
Bonetti, que no domingo anteri-
or iniciou seu ministério episcopal 
na Diocese de Caçador, SC e por 
grande parte dos padres da Dio-
cese. Dom Cleocir presidiu a mis-
sa das 14h do sábado. Antes de sua 
nomeação episcopal, ele havia se 
inscrito para a celebração e por sua 
grande ligação com o Santuário fez 
questão de estar presente.

Dom Adimir presidiu também 
a adoração e bênção do Santíssimo, 

da saúde e das lembranças religiosas às 14h30. Os padres do 
Santuário, Valter e Lucas, presidiram a missa de encerramen-
to da programação religiosa do dia, também com adoração e 
bênção do Santíssimo, da saúde e das lembranças. 

Notícias
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A procissão e a missa, a adoração ao Santíssimo deste 
domingo e a procissão e a missa da novena tiveram a ani-
mação do canto e da música do Pe. José Carlos Sala e equipe 
de canto e instrumentistas.

Na programação social, os colaboradores do Santuário 
disponibilizaram pães, cucas, bolachas e churrasco tudo para 
ser levado, sem consumo no local. 

A homilia de Dom Adimir
Iniciou com saudação a pessoas e grupos, a Dom Cleo-

cir, aos padres do Santuário e aos outros da Diocese, aos 
diáconos e seminaristas, aos religiosos, à equipe de liturgia e 
canto, à comissão do jubileu, aos participantes presenciais e 
virtuais. Manifestou sua alegria pelo momento marcante da 
edição de número 70 da Romaria com o encerramento do ano 
jubilar de ouro da Diocese, formulando sua reflexão em três 
pontos – a natureza da Romaria, 
a conclusão do jubileu diocesano 
à Luz das leituras e do evangelho 
da celebração e a recordação da 
história da Diocese. Para o Bispo, 
a romaria não é tanto a peregri-
nação num percurso geográfico, 
mas mais um olhar do peregri-
no para seu interior, para o seu 
coração, contemplando a ação de 
Deus em sua existência e olhando 
para o futuro com esperança. Re-
cordou a motivação da Romaria – a mensagem de N. Sra. em 
Fátima, no contexto difícil da primeira guerra mundial, ped-
indo conversão, penitência e oração. Em relação à Palavra 
de Deus no encerramento do jubileu, destacou a atitude de 
obediência pronta e fiel de Abraão, a presença de Maria jun-
to dos Apóstolos em oração aguardando a vinda do Espírito 
Santo e a presença de Jesus junto aos discípulos de Emaús, 
na tarde do dia de Páscoa, explicando-lhes as Escrituras, fa-

zendo-os entender e o que diziam a respeito dele, que devia 
morrer e ressuscitar, mas que ainda não o reconheciam. Em 
relação à história da Diocese expressou reconhecimento e 
gratidão a todos os que a construíram, superando dificul-
dades, mantendo o dinamismo pastoral, espiritual e admin-
istrativo. Recordou os bispos que o antecederam (Dom João, 
Dom Girônimo e Dom José). Manifestou gratidão também 
aos padres, diáconos, consagrados, os que atuaram na co-
ordenação de pastorais, movimentos eclesiais e outras or-
ganizações presentes nos 30 municípios da abrangência da 
Diocese. Citou o hino do jubileu que expressa a sua natureza 
e pontos marcantes da caminhada diocesana. 

Adoração e bênção do Santíssimo
Às 14h30, Dom Adimir presidiu a celebração de 

adoração do Santíssimo Sacramento com a recitação do 
terço. Após a proclamação da pas-
sagem do Evangelho narrando a 
presença de Jesus na casa de Pe-
dro, ocasião em que curou a sogra 
dele e a muitos doentes que con-
duziram a ele no final do dia, bem 
como as condições que apresentou 
a três pessoas que se dispuseram 
a segui-lo, o Bispo ressaltou que 
a Palavra de Deus transforma a 
vida de quem se deixar tocar por 
ela. Exortou a todos a confiar em 

Cristo que caminha conosco e nos cura de todos os males, 
nos ajudará a superar a Covid e outras pandemias. Lem-
brou igualmente a presença carinhosa de Maria, nossa Mãe. 
Concluída a reflexão, deu a bênção da saúde e também às 
lembranças religiosas, às residências, aos trabalhos e a tudo 
mais que os devotos desejassem fosse abençoado. Por fim, 
deu a bênção com o Santíssimo Sacramento. 

Bispo do Rio Grande do Sul nomeado Arcebispo de Cascavel, PR
A Nunciatura Apostólica no Brasil di-

vulgou, dia 22 de setembro, informação de 
que o Papa Francisco nomeou Dom Adelar 
Bafuffi, Bispo de Cruz Alta, em nosso Esta-
do, Arcebispo de Cascavel, PR, que estava 
sem seu titular desde o falecimento de Dom 
Mauro Aparecido dos Santos, no dia 11 de 
março deste ano. 

Dom Adelar fora nomeado Bispo de 
Cruz Alta no dia 17 de dezembro de 2014, 
tendo iniciado seu ministério episcopal naquela Diocese no 
dia 15 de março de 2015.

Outros dados biográficos do novo Arcebispo de Cas-
cavel

Nasceu no dia 19 de outubro de 1969, Coronel Pilar, 
Diocese de Caxias do Sul-RS. É filho de Melibio Baruffi e 

Iraci Benini Baruffi.
Iniciou a formação seminarística em 

1984, no Seminário N. Sra. Aparecida, em 
Caxias do Sul. Realizou o Curso Propedêu-
tico no Santuário de N. Sra. de Caravag-
gio, em Farroupilha. Cursou Filosofia na 
Universidade de Caxias do Sul, residindo 
no Seminário Maior São José daquela ci-
dade. Fez teologia Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, residindo 

no Seminário Maior São Lucas, em Viamão. 
Foi ordenado presbítero na igreja S. Lourenço Mártir, 

município de Coronel Pilar, aos 22 de janeiro de 1995. Ex-
erceu o ministério na formação sacerdotal por 15 anos: for-
mador e reitor do Seminário N. Sra. Aparecida, em Caxias 
do Sul (8 anos); reitor do Curso Propedêutico e auxiliar no 
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Santuário Diocesano N. Sra. de Caravaggio, em Farroupilha 
(3 anos) e reitor do Seminário Maior S. José, em Caxias do 
Sul (4 anos). Desde 2012 atuou como vigário paroquial da 
Paróquia Santo Antônio, em Bento Gonçalves.

Tem mestrado em Teologia e especialização em Espir-
itualidade pela Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum, 
em Roma, concluído em 2001. Durante o tempo de estudos 

em Roma, auxiliou como vigário paroquial na Paróquia San-
ta Maria Assunta, em Paganica, Arquidiocese de L´Aquila.

Foi membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio 
de Consultores da Diocese de Caxias do Sul. Era Coorde-
nador da Região Pastoral e do Curso de Teologia e Bíblia 
de Bento Gonçalves. Auxiliava como assessor nos cursos de 
Teologia para leigos da Diocese.

Primeiro encontro de preparação conclusiva
de candidatos à ordenação diaconal

De 2017 a 2019, a Escola 
Diaconal São Lourenço Mártir 
realizou curso de formação para 
possíveis candidatos ao diacona-
do permanente da Arquidiocese 
de Passo Fundo e da Diocese de 
Erexim. 

Em reunião de 18 de 
dezembro do ano passado, Dom 
Adimir, o Conselho Diocesa-
no de Formadores e padres das 
paróquias que tiveram alunos 
no mencionado curso retomaram os critérios para a escolha 
de candidatos ao mencionado curso, conforme o projeto do 
mesmo, em vista de possível ordenação diaconal. Cada pa-
dre relatou como viu a participação dos que fizeram o curso 
e sua atuação na respectiva comunidade. A partir da reunião, 
o Conselho de Formadores redigiu parecer a respeito dos 
alunos, indicando os que poderiam ser ordenados a partir do 
próximo ano.

No dia 16 de agosto deste ano, em reunião com Dom 
Adimir, os  habilitados para a ordenação diaconal e a direção 
da Escola Diaconal, foram programados três encontros de um 
dia cada de formação e preparação mais imediata para a or-

denação 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 re-
tiro, marcado para os dias 2 e 3 de 
abril do próximo ano.

No dia 25 de setembro, no 
Centro Diocesano, foi realizado o 
primeiro desses encontros, com a 
participação de 9 candidatos. Foi 
sobre a Diaconia da Palavra com 

a assessoria do Pe. Jari Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. 
do Rosário de Barão de Cotegipe, professor na Itepa Facul-
dades e Diretor da Escola Diaconal. 

No início do encontro, Dom Adimir dirigiu sua palavra 
aos participantes, relembrando os passos dados, o diaconado 
como um dos três ministérios ordenados e a importância da 
formação permanente. Informou também que já estão pro-
gramadas duas ordenações para o próximo ano. 

Os próximos encontros serão nos dias 30 de outubro e 
27 de novembro, sobre a Diaconia da caridade e a Diaconia 
da Liturgia, com a assessoria dos Padres Wolney Toigo e 
Clair Favreto.

Brasileira de Erechim no Governo Geral das Irmãs
Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, reuni-
das em Capítulo Geral na cidade de Cartagena, na Colômbia, elegeram, 
na tarde do dia 24 de setembro, seu novo Governo Geral, com a seguinte 
constituição: Animadora Geral: Ir. Marelvi Buelvas (colombiana); Vigária 
Geral: Ir Luz Marina Zuluaga (colombiana); e Conselheiras: Ir Silvana Ar-
boit (brasileira), Ir. Maritza Zarango (colombiana) e Ir. Cruz Elena Cardona 
(equatoriana). A assembleia eletiva ocorre a cada cinco anos.  

Ir. Silvana nasceu no dia 10 de fevereiro de 1978, em Palmitinho/RS. 
Entrou na Congregação em 1993 e fez sua profissão perpétua no dia 17 de 
agosto de 2003, em Frederico Westphalen. Formou-se em Pedagogia na 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, em 2005 
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e, atualmente, nessa mesma instituição cursa Psicologia.  
Também estudou Teologia de férias no Instituto de Teologia 
e Pastoral, em Passo Fundo. Além de trabalhar como ani-
madora vocacional e como professora durante alguns anos, 
exerceu serviço missionário em Serranópolis, Goiás, dedi-
cando-se à pastoral paroquial.  Durante nove anos trabalhou 

no Colégio Santa Clara, em Getúlio Vargas, atuando como 
professora, coordenadora pedagógica, vice-diretora e como 
diretora.  Desde 2015 estava na direção do Colégio Francis-
cano São José, de Erechim.  Agora passará a residir em Bo-
gotá e colaborará na administração geral da Congregação. 

Romaria jubilar de N. Sra. da Salette
em Marcelino Ramos nos 175 anos de sua aparição

No Dia Nacional da 
Bíblia, no último domingo de 
setembro do Ano de São José, 
da Família Amoris Laetitia e ju-
bilar de ouro da Diocese de Er-
exim, o Santuário de Marcelino 
Ramos realizou a 86ª Romar-
ia de N. Sra. da Salette, a do 
jubileu dos 175 anos de sua 
aparição nos Alpes da França 
em 19 de setembro de 1846. 

Na observância dos pro-
tocolos de prevenção à pandemia Covid-19 e com diversas 
orientações precisas da direção do Santuário deles decor-
rentes, a Romaria teve como lema “Salette, caminho de espe-
rança e de paz para a família”. No Santuário, houve missa às 
07h, 12h e 15h. No altar campal em frente ao mesmo, missa 
às 10h e bênção com o Santíssimo depois da missa das 15h.

A missa das 10h foi presidida por Dom Adimir Antonio 
Mazali, Bispo de Erechim, concelebrada pelo provincial dos 
missionários saletinos, Pe. Leonir Nunes dos Santos, outro pa-
dre da Congregação, Pedro Piloneto, um da Sagrada Família, 
vindo de Porto Alegre, Lotário Niederle, e dois da Diocese 
de Erexim, André Stein e Antonio 
Valentini Neto, tendo como ceri-
moniário Pe. Jean Costa.  A missa 
das 15h, seguida da bênção com 
o Santíssimo, foi presidida, por 
Dom Mário Marques, OFMCap, 
de Joaçaba, SC, concelebrada 
também pelo provincial saleti-
no, pelo reitor do  Santuário, Pe. 
Renoir Dalpizol, com o Pe. Tiago 
Costa de cerimoniário. 

Dom Adimir, peregrinos da Bela Senhora consolado-
ra dos filhos em suas dores

O Bispo diocesano de Erexim iniciou sua homilia res-
saltando que os participantes presenciais e virtuais da cele-
bração e muitos outros devotos de N. Sra. Salette manifes-
tam sua confiança nela que apareceu às crianças Maximino e 
Melânia, há 175 anos, numa montanha na França, com men-
sagem de consolo a todos em suas dores e angústias. Observou 

que romaria não é só percorrer 
um determinado caminho, mas 
também um olhar para o próprio 
interior e contemplar a ação de 
Deus em nossa história. Olhar 
para a própria vida para recon-
hecer as faltas, para agradecer 
e pedir o auxílio necessário, na 
certeza de que Deus nos ama e 
Maria está sempre atenta à situ-
ação de seus filhos. Ela nos aju-
da a construirmos um caminho 

de esperança e de paz para as famílias e para a sociedade, 
com a renovação dos relacionamentos humanos. Lembrou 
o Dia Nacional da Bíblia, luz para nossos passos e orien-
tação para nossa vida. Referiu-se às leituras da celebração 
que falavam da Aliança de Deus com a humanidade, da vida 
nova em Cristo e do apelo a cada um a deixar-se reconciliar 
com Deus e de Maria aos pés da Cruz. Dada por Jesus como 
nossa mãe, ela nos conforta, intercede por nós, mostra-nos 
o caminho da paz e da esperança, da reconciliação, da vida 
e salvação em seu Filho. Exortou a todos a pedir a Maria a 
graça de que necessitam e a serem solidários com os que 
mais sofrem. Concluiu sua reflexão convidando a acompan-

há-lo com coração confiante e 
num só sentimento na oração 
do lembrai-vos: Lembrai-vos, 
ó Nossa Senhora da Salette, das 
lágrimas que derramastes por 
nós, no Calvário. Lembrai-vos 
também dos cuidados que, sem 
cessar, tendes por vosso povo, a 
fim de que, em nome de Cristo, 
se deixe reconciliar com Deus. 
E vede se, depois de tanto terdes 

feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Recon-
fortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, 
apesar de nossa  infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa 
oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração 
para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima 
de tudo, e de vos consolar por uma vida de doação, para a 
glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém!
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Dom Mário Marques, em Salette, Maria veio lem-
brar o essencial da vida

O Bispo de Joaçaba começou sua homilia na missa das 
15h, conclusiva da romaria jubilar dos 175 anos da aparição 
de N. Sra. em Salette, em França, ressaltando que ela veio 
chamar o mundo a voltar-se para Deus, pois estava voltado 
apenas para si mesmo. Sua mensagem veio confirmar a Pa-
lavra de Deus na Bíblia Sagrada, cujo dia se celebrava neste 
domingo. Ela veio despertar para o essencial para a vida, 
aparecendo a duas crianças no contexto de crise da família 
e da sociedade em que se encontrava a França, dividida en-
tre ricos e pobres, com ateísmo militante, anticlericalismo 
acentuado e indiferença religiosa. Mesmo assim, aquele país 
tinha santos e heróis. Para Dom Mário, o mundo de hoje tem 
muito daquele tempo. Mas por mais que se queira relativizar 
a intimidade com Deus, o ser humano não pode viver sem 
a prática religiosa. A crítica realidade nacional e mundial, a 
situação política, social e pandêmica não podem ser motivo 
ou desculpa para se deixar de cultivar a fé. Teceu consider-
ações a partir das leituras da missa, que falavam da Aliança 
de Deus com seu povo, do apelo à conversão e da presença 
de Maria junto de seu Filho na Cruz. Ressaltou a natureza 

dos santuários como centros de espiritualidade, de acolhi-
mento aos peregrinos e romeiros, com o serviço voluntário 
de muitas pessoas em cada um deles, como se pode consta-
tar neste de Marcelino Ramos. Referiu-se também ao mov-
imento “Mães que oram por seus filhos”, cuja fundadora, 
conhecendo a história de N. Sra. da Salette e visitando seu 
Santuário em Marcelino Ramos, a escolheu como padroeira 
de sua iniciativa. 

Orientações observadas nas celebrações da Romar-
ia da Salette em Marcelino Ramos: Dentro dos protocolos 
sanitários vigentes em Marcelino Ramos, por orientações 
precisas da direção do Santuário de N. Sra. da Salette, a 
participação presencial foi restrita, com uso obrigatório de 
máscara, álcool gel e observação do distanciamento; ten-
do participado de uma celebração e feita sua devoção, os 
romeiros eram convidados a retornar para sua casa, dando 
lugar a outros e evitando aglomerações; não foi permitido 
acampamento nas imediações do Santuário; não houve pro-
cissões, bênçãos e atendimentos individualizados aos ro-
meiros; houve cucas, pães e lanches à disposição pelo siste-
ma pegue e leve. As celebrações tiveram transmissão por 
rádio e redes sociais.

Início do ministério episcopal de Dom Cleocir Bonetti
na Diocese de Caçador, SC

Dom Cleocir Bonetti assumiu seu ministério epis-
copal na Diocese de Caçador, SC, no dia de outubro, mês 
das missões, com chuva intermitente, desejada e muito 
necessária, em missa às dez horas, na Catedral São Francis-
co de Assis de Caçador, com a participação de 2 Arcebispos, 
11 bispos, mais de 60 padres, diversos religiosos e religio-
sas, delegação das Paróquias daquela Diocese e da Diocese 
de Erexim, familiares e amigos, representantes da Igreja 
Luterana, autoridades civis e militares. 

Ele foi acolhido na porta da Catedral pelo Pároco que 
lhe apresentou o crucifixo para o beijo e a água benta para 
a aspersão da assembleia. Concluída 
a aspersão, ficou em oração diante do 
Sacrário e dirigiu-se para a sacristia a 
fim de se paramentar para missa com os 
outros bispos.

O rito da posse canônica
O Arcebispo de Florianópolis, 

Dom Wilson Tadeu Jönk, iniciou a cele-
bração eucarística dizendo que com chu-
va as mudas da plantação pegam melhor, 
sugerindo que o novo Bispo teria início seguro e frutuoso em 
sua missão. Observou que na ordenação, o ministro assume 
tudo o que vem pela frente, mesmo sem saber o que seja. 
Da mesma forma, no casamento, os esposos se assumem na 
alegria e na dor. A Diocese de Caçador esperava ansiosa seu 
novo bispo. Vão conhecer-se mutuamente. O sim do novo 

Bispo para ser o pastor desta Diocese é semelhante ao de 
Maria e ao de São José, que também não sabiam o que te-
riam pela frente. Mas Deus acompanha a quem ele chama. 

Dom Wilson solicitou a apresentação para o Colégio 
de Consultores e a leitura para todos da Bula, o documento 
do Papa Francisco de nomeação episcopal de Dom Cleocir. 
Lido o documento, entregou-lhe o báculo e o convidou a 
sentar-se na Cátedra, a cadeira da qual presidirá os atos litúr-
gicos, sustento de seu pastoreio e da vida diocesana. 

Novo bispo recebe saudações e prossegue presidindo 
a celebração

Dom Cleocir recebeu a saudação de 
acolhida e de obediência dos membros do 
Colégio de Consultores em nome dos outros 
padres da Diocese e de representantes dos 
religiosos e leigos. Breves mensagens foram 
dirigidas a ele pelo até então Administrador 
Diocesano, Pe. Renato Caron, pelo primeiro 
bispo de Caçador, o agora emérito de Vacaria, 
Dom Orlando Dotti, OFMCap, com 91 anos, 
pelo Presidente do Regional Sul 4 da CNBB, 

pelo representante das pastorais e pelo da Diocese de Erexim. 
A celebração prosseguiu com o canto do glória e sob a 

presidência de Dom Cleocir. 
No rito do ofertório, pessoas caracterizadas, repre-

sentando as diversas etnias presentes na Diocese, levaram as 
oferendas para o altar. 
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Depois da oração após a comunhão, o chanceler do 

Bispado leu a ata da cerimônia. Em seguida, Dom Cleocir 
fez o envio das pastorais e movimentos, cujos representantes 
haviam se colocado no corredor central com vela na mão, 
que seu novo bispo foi acendendo. 

A homilia de Dom Cleocir
Começou citando versículo 

da primeira leitura da missa que 
falava da criação do ser humano, 
“não é bom o que homem esteja 
só”. Ressaltou que todos precisam 
de companhia, necessitam uns dos 
outros. Assegurou que se sentia em 
ótima companhia com os partici-
pantes presenciais e virtuais, com 
todos os que lhe deram boas-vin-
das à Diocese, esperando também 
ser boa companhia para todos. Passou a saudar nominal-
mente os bispos presentes, com alguma referência específica 
a cada um; o pároco da Catedral, o Colégio dos Consultores, 
os padres de Erechim e de Caçador, religiosos, familiares e 
amigos, autoridades civis e militares, seminaristas e todos 
os que sentem o desejo de ser padre ou a assumir a vida 
religiosa. A partir das leituras e do evangelho, enfatizou a 
necessidade da solidariedade em todos os ambientes, a es-

ponsabilidade com responsabilidade e fidelidade. Observou 
que há pessoas que negam a alteridade e pretendem domi-
nar sobre os outros. Todos precisam ser salvos. Para isto, é 
necessário ser como crianças, que dependem dos pais e se 
colocam em relação com outros. Motivou a seguir o exemp-

lo de São Francisco que se libertou 
do desejo de domínio, posse e se 
encontro com os podres. Indicou 
que a partir do grande encontro 
daquela celebração, muitos outros 
serão programados. Expressou a 
certeza da intercessão de N. Sra, 
de São José e de São Francisco de 
Assis para o seu ministério e para 
toda a Diocese. Concluiu sua re-
flexão exortando a todos a camin-
har juntos. Dizendo que precisa de 

todos, garantiu que podem contar com ele.
Café e almoço de confraternização
Na chegada, as delegações foram acolhidas com carin-

ho por diversas pessoas que encaminhavam os visitantes 
para o café no salão paroquial da Catedral. Concluída a mis-
sa, foi servido almoço de confraternização no Clube 29 de 
Setembro, Bairro Bergher naquela cidade. 

Dom Adimir nomeia novo vigário geral da Diocese
e o coordenador da Ação Evangelizadora

O agora bispo de Caçador, SC, Dom Cleo-
cir Bonetti, exercia a função de Vigário Geral da 
Diocese e Coordenador da Cúria Diocesana. 

Na tarde do dia 4 de outubro, dia de São 
Francisco de Assis, quarto da novena da Ro-
maria de Fátima, Dom Adimir divulgou a no-
meação do novo Vigário Geral, Pe. Agostinho 
Francisco Dors, que, por ora, continuará atu-
ando na Paróquia São Pedro. Ele era também 
Coordenador da Ação Evangelizadora. Por isso, nomeou 
para esta função, Pe. Jair Carlesso, que também continuará 
em sua atual função, Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário 
de Barão de Cotegipe.

Das duas nomeações decorrem al-
terações no Conselho de Presbíteros, no 
Colégio de Consultores e no Conselho de 
Assuntos Econômicos. O Vigário Geral e o 
Coordenador da Ação Evangelizadora são 
membros natos do Conselho de Presbíteros. 
Com a saída de Dom Bonetti e do Pe. An-
derson Faenello, o Colégio de Consultores 
ficou sem dois dos seus sete membros. O 

Bispo nomeou Pe. Agostinho e Pe. Jair para completar sua 
composição. Nomeou também Pe. Agostinho para o lugar de 
Dom Cleocir no Conselho Diocesano de Assuntos Econômi-
cos.

Coordenação da Ação Evangelizadora analisa
continuidade da implementação do 14º Plano Diocesano

 Já com a presença do novo Coordenador de Pastoral, 
Pe. Jair Carlesso, e do novo Vigário Geral, Pe. Agostinho 
Dors, que exercia a nova função do Pe. Jair, Dom Adimir pre-
sidiu reunião da Coordenação Ampliada da Ação Evangeliza-
dora, às 19h do dia 11 deste outubro, no Seminário de Fátima. 

Na motivação inicial, o Bispo ressaltou que, com a di-
minuição gradual da pandemia e o encerramento do jubileu 
de ouro da Diocese, é tempo de uma nova fase de atividades. 
Recordou a ausência definitiva da Diocese do Pe. Anderson 
Faenello, na Academia Eclesiástica da Santa Sé, em Roma, 

Notícias
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e de Dom Cleocir, Bispo de Caçador, SC, e por dois anos e 
meio do Pe. Maicon Malacarne, em estudos em Roma. Refe-
riu as nomeações do novo Vigário Geral e Coordenador da 
Ação Evangelizadora, bem como do Pe. Clair Favreto como 
representante da Diocese para as atividades diocesanas em 
vista da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bis-
pos deste ano a 2023. 

A reunião prosseguiu com a seguinte pauta: relato 
sucinto dos representantes das Pastorais e Movimentos; continuidade da implementação do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora; encaminhamento das atividades no próximo ano para a agenda pastoral diocesana. 

No dia de São Lucas e do médico, Dom Adimir preside 
missa com profissionais da saúde e abençoa suas mãos
São Lucas evangelis-

ta, pela tradição, exercia a 
medicina, razão pela qual 
quando ocorre a sua festa 
litúrgica, 18 de outubro, é 
considerado o dia do médi-
co. 

Por este motivo, ini-
ciando em Erechim uma 
tradição que introduziu na 
Catedral de Cascavel, na 
qual foi Pároco, Dom Ad-
imir presidiu missa com 
profissionais da saúde, na Catedral São José, no dia 18 de 
outubro, concelebrada por 5 padres, ligados à capelania dos 
hospitais Santa Terezinha e de Caridade e suas respectivas 
Paróquias, N. Sra. da Salette, Três Vendas e São Pedro, com 
um padre da Catedral e um da Cúria Diocesana. 

Na sua homilia, Dom Adimir ressaltou a figura de São 
Lucas, companheiro de São Paulo em suas viagens mis-
sionárias, e seus dois livros do Novo Testamento, o Evangel-
ho e Atos dos Apóstolos, nos quais retrata compaixão e a mi-
sericórdia de Cristo para com os sofredores. Cristo curava de 

muitas doenças físicas, mas 
também das espirituais, dan-
do o perdão e a consolação 
aos que o procuravam. Con-
vidou a agradecer sempre 
o grande dom da vida que 
Cristo deseja em abundân-
cia para todos, lutando para 
preservá-la e defendê-la da 
concepção até seu fim nat-
ural. Ressaltou o trabalho 
de todos os profissionais da 
saúde, especialmente neste 

tempo de pandemia, no qual estão mais expostos ao risco da 
infecção. Exortou a agradecer a Deus pela vida e pelos que 
cuidam dela, bem como a pedir-lhe que os conserve com 
saúde e alegria no serviço profissional indispensável que ex-
ercem para o bem dos outros. 

No final da missa, invocou especial bênção sobre as 
mãos dos profissionais da saúde e as aspergiu com água ben-
ta. 

Dom Adimir deseja que a iniciativa se torne tradição 
também na Catedral Diocesana de  Erechim.

Dom Adimir abre primeira fase da Assembleia do Sínodo 
dos Bispos na Diocese de Erexim

Em fevereiro deste ano, Papa 
Francisco convocou a 16ª Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
a ser realizada em outubro de 2023, 
com o tema: Para uma Igreja Sinod-
al: Comunhão, Participação e Missão. 
Ela terá um processo mais amplo de 
participação do que as anteriores, com uma fase nas Dioces-
es, outra em nível continental, a terceira em nível de Igreja 
Universal em Roma e por fim a fase da execução.

No dia 10 deste mês, em missa 
na Basílica São Pedro, no Vaticano, 
o Papa fez a abertura do processo 
sinodal em nível universal, caben-
do aos bispos fazerem a abertura em 
nível diocesano neste domingo.  

Assim, na missa das 09h do dia 
17 de outubro na Catedral São José, Dom Adimir abriu esta 
primeira fase desta Assembleia do Sínodo dos Bispos na Di-
ocese de Erexim.

Notícias
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Na homilia, o Bispo refletiu aspectos das leituras e do 

evangelho do domingo à luz dos quais convidou a todos a 
viver em comunhão com toda a Igreja o processo sinodal.

Antes da bênção final da celebração, Dom Adimir 
abençoou velas com a logomarca do Sínodo a serem entregues 
às 30 paróquias da Diocese, ao Seminário Maior São José, ao 
Santuário diocesano N. Sra. de Fátima e ao Santuário N. Sra. 
da Salette de Marcelino Ramos, com a indicação de que no 
próximo domingo, Dia Mundial das Missões, seja feita a mo-
tivação desta Assembleia Sinodal em seus respectivos níveis. 

A dinâmica desta Assembleia do Sínodo
O Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, reco-

mendou a retomada do Sínodo dos Bispos. O Papa Paulo VI 
o confirmou com assembleias gerais ordinárias de três em 
três anos e extraordinárias, bem como especiais, conforme 
a necessidade. Em fevereiro de 2020, Papa Francisco con-
vocou a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo com o 
tema: Para uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e 
Missão. Ela terá um processo mais amplo de participação 
do que as anteriores, com uma fase nas Dioceses, outra em 
nível continental, a terceira em nível de Igreja Universal em 
Roma e por fim a fase da execução. Nos dias 9 e 10deste mês, 
o Papa fez a abertura desta assembleia com celebração em 
Roma. No dia 9 com um momento de reflexão na Sala Nova 
do Sínodo e domingo com uma missa na Basílica São Pedro. 
Neste domingo, houve a abertura da assembleia nas dioceses. 
É a chamada fase da escuta e a reflexão envolvendo todas as 
comunidades, paróquias, movimentos e vida consagrada. Ela 
se estenderá até abril do próximo ano. Com a síntese de cada 
Diocese, a Secretaria Geral do Sínodo elaborará um primeiro 

instrumento de trabalho a ser utilizado na segunda fase, a 
Continental, de setembro do próximo ano até março de 2023. 
Com os dados desta fase, a Secretaria Geral produzirá, até 
junho de 2023, um segundo instrumento de trabalho, que ser-
virá de base para a fase da Igreja Universal, em outubro de 
2023, em Roma, com a participação de Bispos do mundo 
inteiro.  A Secretaria Geral do Sínodo já publicou o instru-
mento inicial de trabalho e um guia prático para seu estudo 
e aplicação. A equipe de animação do Sínodo no Brasil já 
realizou live enfocando a fase diocesana do mesmo e está 
disponibilizando indicações práticas de participação.

Natureza do Sínodo dos Bispos: Para o Papa Fran-
cisco, “Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de 
que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, na 
qual cada um tem algo a aprender. O Povo fiel, o Colégio 
Episcopal, o Bispo de Roma: cada um à escuta dos outros; 
e todos à escuta do Espírito Santo, o ‘Espírito da verdade’ 
(Jo 14, 17), para conhecer aquilo que Ele ‘diz às Igrejas’ (Ap 
2, 7)”. Um teólogo o define assim: “Sínodo” é uma palavra 
antiga e veneranda na Tradição da Igreja, cujo significado re-
corda os conteúdos mais profundos da Revelação. [...] Indica 
o caminho que os membros do Povo de Deus percorrem jun-
tos. Remete, portanto, para o Senhor Jesus que se apresenta 
a si mesmo como “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6), 
e para o fato de os cristãos, seguindo Jesus, serem chamados 
nas origens “os discípulos do caminho” (cf. At 9,2; 19,9.23; 
22,4; 24,14.22). A sinodalidade designa, antes de mais, o es-
tilo peculiar que qualifica a vida e a missão da Igreja, expri-
mindo a sua natureza como Povo de Deus que caminha em 
conjunto e se reúne em assembleia, convocado pelo Senhor 
Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. 

Notícias

Coordenações paroquiais da Cáritas
retomam encontros diocesanos

Seguindo os protocolos san-
itários vigentes, coordenadoras/es 
das equipes de Cáritas das Paróquias 
de Erechim participaram de encon-
tro no dia 24 de setembro e as das 
outras Paróquias, dia 19 de outubro, 
no Centro Diocesano. 

Nos dois encontros, Irmã 
Geneci Dalmagro, das Irmãs Mis-
sionárias Franciscanas de Maria 
Auxiliadora, da paróquia São Fran-
cisco de Assis, bairro Progresso, conduziu momento de 
oração, refletindo sobre as bem-aventuranças e a unidade 
das equipes.

Sob a condução do coordenador diocesano da Cári-
tas, os participantes partilharam as ações realizadas em suas 
paróquias durante o ano, mesmo diante das dificuldades 
impostas pela pandemia. Destacaram a necessidade de se 
manter atualizados os dados cadastrais das pessoas acom-

panhadas e atendidas e a campanha 
“DAI PÃO A QUEM TEM FONE”, 
efetuada nas celebrações de Cor-
pus Christi, com o envolvimento de 
outras pastorais e movimentos, res-
saltando a importância da partilha de 
alimentos nas comunidades e as par-
cerias com instituições locais.

O coordenador destacou a im-
portância da continuidade dos cuida-
dos sanitários em decorrência da 

pandemia Covid-19 para a retomada dos encontros presen-
ciais e a formação, a serem inseridos no planejamento para 
o próximo ano na reunião com as coordenações de todas as 
paróquias no dia__ novembro deste ano.

Na conclusão do encontro, irmã Geneci motivou a 
oração final e invocou a benção sobre os participantes. (Com 
informação e foto de João  Agnoletto)
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Aniversários Dezembro
- 1, Ildo Benincá - N
- 2, Sérgio Braciak N. 1952 (serviços gerais na Cúria).
- 4, Pe. Geraldo Moro, N. 1930
- Rocheli Koralewski (Liberada para a secrtaria da 

Pastoral da Juventude
5. Dom Adimir  Antonio Mazali, OP 1992
- 6, Pe. Jorge E. Dallagnol, O. 1986
- 8, Renoir Dalpizzol, (saletino) O. 2007
Pe. Geraldo Moro, O. 1956
Pe. Waldemar Zapelini, O. 1969
Jean Carlos Demboski, N. 1992
- 11, Pe. Antonio Valentini Neto, O. 1971
Pe. Paulo C. Bernardi, O. 2004
- 12,  Pe. Dirceu Dalla Rosa, O. 1992
- 13, Pe. Valter Girelli, O. 1980
- 14, Giovani Momo, O. 2013
Cleusa Fatima Jakobowski N (da Cúria)
- 15, Pe. Anderson Faenello, O. 2012
Pe. Edegar Passaglia, O. 2018
Pe. Severino Orso, O. 1985

- 16, Pe. Adelar Pedro De David, O. 1972
 Pe. Nelson C. Longo, O. 1978
- 17, Pe. Maicon Malacarne, O. 2011
-19, Pe. Valtuir A. Bolzan, N. 1966
 - 20, Pe. João Zappani, O. 1986
Pe. Davi Oliveira Pereira, O. 1998
Pe. Mauro Parcianello, O. 2008
- 21, Pe Lucas Stein, O. 2019
- 22, Pe. Carlos Pontel, O. 2002
- 25, Diác. Natalino José Parmeggiani, N. 1934
- 27, Pe. José C. Sala, O. 1997
- 28, Pe. Edinaldo dos S. Bruno, O. 2002
Pe. Gilson V. Samuel, O. 2012 30.
Pe. Valtuir Bolzan, O. 1995
- 31, Pe. Antonio Miro Serraglio, O. 1985
Pe. Altair J. Steff en, O. 1986
Pe. Alvise Follador, O. 1989
Pe. Maximino Tiburski, O. 1992
Pe. Dirceu Balestrin, O. 1988
Pe. Paulo Rogério Caovila, O. 1999

Papa a peregrinação ecumênica: reaprender a escuta no processo sinodal
O Papa Francisco recebeu no Vaticano dia 25 de outubro 

uma peregrinação ecumênica vinda da Alemanha “Com Lutero 
ao Papa”. Na ocasião convidou todos a se unirem para escutar a 
melodia de Deus, que o Senhor compôs dentro da vida de cada 
um. Também desejou a disponibilidade de escuta para a Igreja 
afi rmando: "Estamos reaprendendo a escuta no processo sinodal”

A peregrinação ecumênica tem como lema “Melhor todos 
juntos”. Após a saudação inicial, o Papa agradeceu a canção co-
munitária cantada pelos presentes e disse: “Cantar une as pes-
soas. No coro, ninguém está sozinho: é importante escutar os out-
ros. Desejo esta disponibilidade de escuta para a Igreja. Estamos 
reaprendendo a escuta no processo sinodal”.

Abram seus corações
Em seguida disse aos presentes:
"Queridos amigos, escutem também a melodia de Deus em 

suas vidas; a melodia que o Senhor compôs dentro de suas vidas. 
Abram não somente seus ouvidos, mas também seus corações. 
Quem canta de coração aberto, talvez sem se dar conta, já toca 
o mistério de Deus. Este mistério é o amor, o amor que em Jesus 
Cristo encontra seu som esplêndido, pleno e único".

E concluiu o encontro desejando: “Ouçam sempre a melo-
dia de Deus em suas vidas. Porque um canto é formado por mui-
tas vozes. E o mesmo acontece com o ecumenismo, na Alemanha 
e em muitas outras partes do mundo”.

Fonte: Vatican News

CF 2022: CNBB e ANEC se reúnem para alinhar ações que serão desen-
volvidas pelas instituições de educação católica

Membros da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e 
Educação e do Setor campanhas da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil estiveram reunidos com os gerentes das câmaras 
da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC).

O encontro ocorreu no dia 22 de outubro, para alinhamento 
de ações e expectativas relativas à Campanha da Fraternidade (CF) 
2022 cujo tema é “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Cf Pr 31,26).

De acordo com o assessor do setor Educação da Comissão 
para Cultura e Educação, padre Júlio Cesar Resende, as escolas e 
universidades católicas normalmente participam da CF de forma ex-
pressiva acolhendo os temas das campanhas e desenvolvendo proje-
tos pedagógicos e de ação social.

“Em 2022, com a temática da educação, a proposta é que to-
das as ações formativas das instituições de educação católicas este-
jam em sintonia com os objetivos da Campanha”, explica o assessor.

O secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre 
Patriky Samuel Batista, partilhou indicações acerca da Coleta da 
Solidariedade – gesto concreto da Quaresma e da Campanha da 
Fraternidade, que em 2022 será no dia 10 de abril, Domingo de 
Ramos e do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) e a oportuni-
dade de envolver as escolas neste trabalho e na implementação de 
projetos que atendam a proposta da CF 2022. Na reunião, o grupo 
ainda analisou o material específi co da campanha, preparado pelas 
Edições CNBB, para o Ensino Fundamental, Médio e Superior.

    “A participação e envolvimento efetivo das instituições 
de educação católica na Campanha da Fraternidade é importante, 
pois, essas trazem consigo projetos pedagógicos fortemente in-
spirados no Evangelho e assim inspiram outros ambientes e enti-
dades educativas a também se apropriarem do referencial cristão 
humanista na educação”, disse padre Júlio.

Fonte: CNBB
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Os Dez Mandamentos – 11ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da 

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

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

10º Mandamento:
Não desejar a mulher do 

próximo!
(Ex 20,17b; Dt 5,21a) 

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

1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 20,17a.c; Dt 5,21b.c. Comparar os dois rela-

tos. O que não deve ser objeto de desejo ou cobiça de nin-
guém? Quais seriam as razões deste mandamento? 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essa lei indica para nós? Como essa questão se 

faz sentir no contexto capitalista e neoliberal atual? 
Para aprofundar
Estreitamente ligado ao nono mandamento, está o 

décimo, encerrando, assim, o Decálogo. Com as diferenças 
já indicadas, os dois relatos são praticamente iguais, hav-
endo o acréscimo do “campo” na versão do Deuteronômio: 
“Não cobiçarás a casa do teu próximo [...], nem o seu cam-
po, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu 
próximo”. Pelo acréscimo que o Deuteronômio faz, a maio-
ria dos autores entende ser o texto do Êxodo o mais antigo. 

O relato faz ver que o mandamento é dirigido a pes-
soas do campo. Os destinatários do mandamento são indica-
dos simplesmente por “teu próximo”, cujo patrimônio a ser 
assegurado engloba a casa, campos, bois, jumentos, além de 
escravos e escravas. Ao concluir dizendo “nem coisa alguma 
que pertença a teu próximo”, significa que nada daquilo que 
faz parte da respectiva família pode ser cobiçado. O manda-
mento não faz nenhuma referência à forma de aquisição dos 
bens mencionados: se foi fruto do próprio trabalho, ou por 
alguma negociação, ou outra forma. Simplesmente é dito que 
o que é do “teu próximo” não deve ser cobiçado. Desta for-
ma, o mandamento parece ser uma lei conquistada pelos ag-
ricultores, pequenos proprietários de terra, para garantir-lhes 
a sua posse, os seus bens e poderem viver com liberdade, 
tendo o necessário para comer e viver dignamente, num con-
texto tributário e de exploração econômica/comercial. 

O mandamento condena a cobiça, o desejo que al-
guém possa ter de algo que não lhe pertença. Há uma estreita 
relação com o sétimo mandamento, que trata do furto em si. 
Este trata do desejo de se apropriar dos bens de outra pessoa, 

“do próximo”, ou, numa palavra, do desejo de furtar.
Por outro lado, o décimo mandamento faz pensar não 

apenas no relacionamento de pessoa a pessoa, de família 
a família/vizinho próximo, mas também no contexto mac-
roestrutural da sociedade. Trata-se de um mandamento di-
rigido também ao sistema político-econômico-social, no 
sentido de que ele não cobice a casa, a terra, os bens, a pro-
dução dos trabalhadores, tornando-os escravos, como já é 
conhecido na história de Israel (Gn 47,21; Ne 5,5). O an-
seio é construir um sistema que possa contribuir para que 
todas as pessoas ou famílias possam ter casa/teto para morar 
dignamente, ter terra para trabalhar e produzir o suficiente 
para o seu sustento, ter os meios de produção para o trabalho 
ser rentável (boi, jumento), ter trabalho/emprego para todas 
as pessoas/trabalhadores, com uma remuneração justa, deix-
ando de serem escravos/escravas!  

3º) Oração: O que o texto me/nos leva a dizer a 
Deus?

- O que esse mandamento me/nos faz dizer a Deus, em 
forma de oração, pedido ou agradecimento?

4º) Contemplação: O que o texto me/nos indica viv-
er/testemunhar e ensinar?

- O que a reflexão sobre esse mandamento me/nos faz 
ver melhor, nos ensina? Que relações novas esse mandamen-
to nos desafia a estabelecer entre nós, na sociedade atual? 

Os Dez Mandamentos
Finalizando nosso olhar sobre o Decálogo observe-

mos que ele inicia referindo-se a Javé, “Eu sou Javé...”,  e 
finaliza referindo-se ao “...teu próximo”. Há uma “relação 
estrutural” entre “a primeira e a última palavra do Decálogo. 
Se Javé ocupa o centro da primeira parte, o próximo (outro) 
centraliza a atenção da última. Entre uma e outra (Ex 20,7-
12 / Dt 5,11-16) se alude, ora a Javé, ora ao próximo. Na re-
alidade, o Decálogo movimenta-se ao redor destes dois po-
los, regulando as relações do israelita com seu Deus e com o 
seu próximo. Deste modo, inculca-se uma atitude religiosa 
e um talante ético, acentuando pela mesma disposição dos 
elementos referentes a Deus e ao próximo. O ‘eu’ de Javé 
não deve ser separado do ‘tu’ do próximo, pois os dois con-
stituem o ponto de referência fundamental das obrigações do 
israelita” (López, p.163). 

Os mandamentos do Decálogo “advertem contra o 
delito antes que seja cometido, constituem instruções para a 
vida, são, portanto, mais ethos do que ius”. Ao mesmo tem-
po, “a destacada importância que lhe foi conferida se de-
preende do fato de ele ser compreendido como palavra de 
Deus (Ex 20,1; Dt 5,4) e de ser anteposto, na perícope do Si-
nai como também no Deuteronômio, às outras leis, que são 
estilizadas só como palavras de Moisés” (Schmidt, p.116). 

Ao longo do desenvolvimento, destacou-se que os Dez 
Mandamentos “dirigem-se ao homem israelita adulto e re-
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sponsável. Falam ao homem em sociedade. Ao israelita como 
membro do povo”. “Os preceitos dizem respeito aos vários 
níveis da vida. Tratam das relações nos campos do trabalho, 
da família, do tribunal, da propriedade, da religião, da fé, da 
vida”. Os Dez Mandamentos “representam uma ética do/para 
o clã e uma denúncia dos valores do Estado tributário” (Silva, 
p.46-47). Ou, como diz Crüsemann, o Decálogo é “uma es-
pécie de supra-sumo da ética vétero-testamentária”, visando 
“a totalidade da vida humana” (p.8). Hoje, estamos marcados 
pela lógica e estrutura do capitalismo neoliberal. Por isso, 
entendemos que “a ética da ordem econômica mundial deve 

ser abordada e confrontada com a ética dos mandamentos”. 
“Para os problemas atuais precisamos de soluções atuais”. 
Por sua vez, tanto no contexto israelita quanto hoje, “trata-se 
do homem em sociedade, de sua vida e de sua morte” (Silva, 
p.47).

Para Carlos Mesters (p.66-67), “os Dez Mandamentos 
revelam os grandes valores da vida humana, defendem os 
direitos e os deveres das pessoas, dos grupos e dos povos”. 
Demonstrando sua importância, sintetiza-os da seguinte for-
ma: 

1. “Só Javé como Deus! Religião e fé como força libertadora”.
2. “Não usar o Nome de Deus em vão! Não manipular a fé a favor da exploração”.
3. “Observar o sábado! O descanso semanal e o valor do trabalho”.
4. “Honrar pai e mãe! O uso da autoridade e do poder”.
5. “Não matar! O valor da vida e o respeito que lhe é devido”.
6. “Não cometer adultério! O amor como fonte de liberdade e não de opressão”.
7. “Não furtar! O direito aos bens necessários para poder viver”.
8. “Não levantar falso testemunho! A verdade como fundamento do relacionamento humano”. 
9 e 10. “Não desejar nada do outro! O combate à ideologia do sistema opressor”. 
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As religiões a serviço da fraternidade no mundo
Autores: Seminarista Dalcinei 

Sacheti e Pe Ari Antonio dos Reis
As religiões podem contribuir 

profundamente para um mundo frater-
no, em que a humanidade saiba dia-
logar e viver em paz. O diálogo fun-
damental num mundo globalizado faz 
as religiões assumirem uma função que 
precisa ir além da mera diplomacia em 
vista da não-agressão, que alcance a 
verdadeira fraternidade. 

Não se trata de criar uma religião que incorpore os 
princípios de todas as religiões ou selecionar juntas os mel-
hores dogmas de cada uma, mas de respeitar e ver “as se-
mentes do Verbo” que existem nelas. Sabendo que o que 
a orienta é maior do que qualquer organização meramente 
humana.

No capítulo oitavo da Encíclica 
Fratelli Tutti o Papa Francisco reflete 
as religiões a serviço da fraternidade no 
mundo.  Afirma que a presença de Deus 
na sociedade humana é um bem que 
não pode ser desconhecido ou negado. 
“Quando se pretende, em nome de uma 
ideologia, excluir Deus da sociedade, 
acaba-se adorando ídolos, e bem de-
pressa o próprio homem se sente perdi-

do, a sua dignidade é pisoteada, os seus direitos violados”. 
(FRANCISCO. Discurso no encontro Inter-religioso (Tira-
na, Albânia, 21 de setembro de 2014)

Ele aponta para a dimensão religiosa que constitui to-
dos os seres humanos. E essa dimensão se fundamenta no 
fato de que o ser humano é um ser insatisfeito, o que mostra 
que o seu ser está além do que ele é no presente. A vida toda 
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o que move as pessoas é ter projetos, sonhos, metas. Para os 
cristãos, a meta maior é a vida junto de Deus, a vida plena, 
não existe nada mais completo, mais bonito. Mas se as pes-
soas resolvem dizer que não precisam de Deus ou que Deus 
não existe, elas vão buscar esse ir além, esse tornar-se pleno 
em outras fontes. Hoje a sociedade cria muitos ideais que 
são imediatistas e frustram, são ídolos, como vampiros que 
sugam o sangue e não plenificam.

De uma forma ou de outra todas as religiões possuem 
um fundamento que fazem caminhar na direção da plenifi-
cação, um horizonte que dá um sentido mais profundo à vida 
do que possuir bens ou alcançar a glória pessoal. E justa-
mente esse horizonte procura abarcar todos os seres hu-
manos em uma ética de convivência pacífica e cooperação 
para o bem comum.

Em um documento que o Papa escreveu junto com o 
Imã de Abu-Dhabi eles dizem que o mundo hodierno tem 
entre as suas causas o desprezo pelos valores religiosos, 
deixando predominar valores individualistas e filosofias ma-
terialistas, imediatistas no lugar dos valores mais profundos 
que o fazem caminhar como peregrino nesse mundo, rumo a 
algo maior do que a sua humanidade.

Nessa tarefa é necessário contar com todas as forças 
dispostas a trabalhar por uma humanidade melhor e não re-
jeitar as outras religiões naquilo que há de santo e verda-
deiro. O fundamento cristão é o Evangelho e não há como 
abrir mão dele. Do mesmo modo sabe-se que outras religiões 
possuem seus fundamentos. Cada religião deve buscar no 
mais profundo deles e com certeza encontra princípios que 
aproxima os seres humanos. É nesse sentido que o diálo-
go ganha consistência. Como católica significa universal, o 

que toca o ser humano interessa à Igreja. Assim, tudo o que 
aproxima os povos e os faz cuidar dos direitos e deveres do 
ser humano provoca para a sua participação.

A Fratelli Tutti apresenta a questão religiosa e as for-
mas de terrorismo que muitas vezes aparecem pelo mundo. 
Afirma que há um caminho de paz. Ao olhar para Deus como 
único Pai, fica evidente o amor a todas as pessoas indepen-
dente da crença ou se não professa fé alguma. Nesse sentido 
o Papa e o grande Imã Ahmad Al-Tayyeb assinaram um doc-
umento sobre a fraternidade em que acreditam que a violên-
cia com que alguns grupos religiosos agem não é legítimo: 

Os líderes religiosos têm responsabilidade pela impru-
dência com que agem. Toda liderança religiosa deve bus-
car o diálogo e a mediação de conflitos, sempre em função 
da construção da paz, nunca de acordos parciais. Por fim 
apontam para o compromisso de contribuir para que cada 
pessoa se sinta irmão, principalmente em nome daqueles que 
perderam a paz, que estão exilados de suas casas ou países, 
dos sistemas de lucro desmedido e tendências ideológicas 
odiosas, em nome da liberdade, da justiça e da misericórdia.

Vivemos um tempo difícil, mas que nos chama a con-
struir uma humanidade mais voltada para o diálogo, a colab-
oração e o conhecimento mútuo em função da justiça e da 
paz. O diálogo religioso está na base desse desafio, pois nada 
mais interessa tanto esse desafio do que a dimensão religiosa 
do ser humano.

Para refletir
Você se considera comprometido com a paz e a frater-

nidade a partir da sua vida de fé?
Em que sentido a sua pertença religiosa o compromete 

com um mundo melhor?

Uma Igreja sinodal
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropol-

itano de São Paulo
No domingo, 10 de outubro, o Papa abriu em Roma 

a preparação da assembleia do sínodo sobre a sinodalidade. 
Na missa, na Basílica de São Pedro, estavam presentes, 
além de muitos cardeais e bispos, também uma represen-
tação da Igreja dos cinco continentes, que receberam sim-
bolicamente, no fim da celebração, o envio do Papa para 
partir e animar o caminho sinodal nas Igrejas locais do 
mundo inteiro. No próximo domingo, dia 17 de outubro, o 
mesmo rito se repetirá em cada diocese do mundo, presidi-
do pelo bispo local. O tema do sínodo é: “Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão”.

Na homilia, o Papa Francisco discorreu sobre aspectos impor-
tantes do processo sinodal, que deve envolver a todos os batizados, resu-
mindo em três verbos as ações da experiência sinodal: encontrar, ouvir 
e discernir. O processo sinodal deve ser expressão de uma “Igreja em 
saída”, que vai ao encontro de todos, com abertura e disposição de acol-
her e ouvir o que as pessoas dizem. É preciso superar as fronteiras do 
individualismo ou da autossuficiência, ou também dos preconceitos, que 
impedem o apreço pelo bem que há nos outros.

A outra atitude é escutar, como Jesus fez, indo ao meio das pes-
soas nas mais diversas situações em que se encontram. A quem ouvir? A 

todos: pequenos e grandes, ricos e pobres, doentes e pessoas 
com saúde, quem tem fé e quem não a tem, quem aprecia 
o trabalho da Igreja e quem o critica. Ouvir com atenção 
sincera. O terceiro verbo é discernir, depois de ouvir muito. 
A escuta leva necessariamente a questionamentos, análises 
e tomada de atitudes e decisões.

O Papa também observou que o sínodo não é um con-
gresso teológico sobre o tema da sinodalidade, mas um chama-
do a fazer uma experiência de “Igreja sinodal”. Várias vezes 
observou que o sínodo não é um Parlamento, onde se tenta 
fazer valer as próprias ideias ou propostas, buscando consen-
sos e maiorias. Disse ainda que não se trata de uma sondagem 
de opiniões sobre isso ou aquilo, mas de um evento eclesial, 

animado pelo Espírito Santo. Por isso, todos devemos nos abrir à ação do 
Espírito Santo e ser dóceis às suas inspirações.

Uma Igreja sinodal também não deve estar preocupada logo com a 
mudança das estruturas eclesiais, ou com a criação de novas estruturas. Isso 
poderia acabar naquilo que Jesus preveniu no Evangelho: remendo de pano 
novo em roupa velha… Trata-se bem mais de um processo de conversão, no 
qual a Igreja busca ser sempre mais aquilo que ela é chamada a ser desde o 
princípio: o povo dos discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas 
alegres do seu Evangelho no mundo, família de irmãos reunidos na mesma 
fé, esperança e caridade. Trata-se de uma mudança de mentalidade, passan-
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do de uma Igreja vista sobretudo como instituição e organização, para uma 
Igreja de pessoas, povo de Deus, povo de irmãos e de testemunhas.

Igreja sinodal é aquela em que os seus membros procuram camin-
har juntos na mesma direção, tendo à frente Jesus Cristo, caminho, verdade 
e vida. A Igreja será verdadeiramente sinodal se todos caminharem juntos 
na fé, esperança e caridade, virtudes recebidas no Batismo para darem for-
ma à vida cristã. A unidade do caminho é dada por Jesus-caminho, que 
todos devemos seguir com sinceridade, e construída na comum esperança 
e busca dos bens prometidos, que animam os passos da Igreja. E será tanto 
mais concretizada, quanto maior e intensa for a caridade fraterna.

As divisões na Igreja, provocadas por tantos motivos, mas sobretu-
do pelos individualismos, soberbas e vaidades, são contrárias à genuína 
sinodalidade da Igreja. Uma Igreja sinodal será aquela na qual os membros 
procuram ouvir uns aos outros, estar atentos às necessidades e sofrimentos 
dos outros, ajudando-se mutuamente, sobretudo nas suas dificuldades. Será 
aquela em que as comunidades, além de olharem para seu próprio bem, 
estão abertas e disponíveis para socorrer as dores e sofrimentos dos irmãos.

Uma Igreja mais sinodal será aquela que celebra a Liturgia com pro-
funda fé, reza pelas necessidades dos outros, proclama o louvor de Deus e 
reconhece o bem que Ele faz em toda parte. É a Igreja reunida em torno da 
mesma Palavra de Deus, acolhendo-a e respondendo com fé, e em torno da 
mesma Eucaristia, mesmo celebrada em tantos altares diferentes. A Igreja 
sinodal acontece na qual cada um coloca o próprio dom a serviço do bem de 
todos, deixando-se beneficiar pelo dom dos outros. É ainda a Igreja que se 
coloca em atitude de missão permanente, sabendo que a missão é de todos e 
que o dom da fé deve ser comunicado com generosidade aos outros.

Enfim, a Igreja sinodal tem Deus por Pai (“um só Deus e Pai”), 
Jesus Cristo como irmão (“um só Cristo e Senhor”), Salvador de todos; 
e o mesmo Espírito Santo (“um só Espírito”), que está em todos, anima e 
faz crescer a Igreja. Uma Igreja sinodal sabe que tem Maria por Mãe e os 
Santos como irmãos e intercessores em todos os momentos. Não parece 
tão difícil ser uma Igreja sinodal. Difícil é a mudança de nossa mental-
idade, para compreendermos assim a Igreja e nossa participação nela.

Fonte: CNBB Sul 1

O diálogo no caminho da unidade e comunhão
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

é uma imprescindível força de evangelização da Igreja no 
Brasil a serviço do povo de Deus há quase sete décadas. A 
sua criação em 1952 foi um gesto profético, fruto da lucidez 
de pastores que nos precederam na missão de ajudar o mundo 
a abrir-se ao amor de Deus.

Nestas quase sete décadas, a CNBB se consolidou como 
sinal vivo e atuante da unidade de nossa Igreja e, de modo es-
pecial, da comunhão do nosso episcopado, juntos trabalhando 
para evangelizar o Brasil continente, em profunda sintonia com 
o magistério do Papa. Em sua história, a CNBB é interpelada 
a oferecer respostas aos grandes desafios de cada tempo no serviço às di-
oceses e à sociedade brasileira, marcando-a com o sabor do Evangelho.

A CNBB sempre procurou o diálogo, está a serviço de todos para 
oferecer as suas contribuições que não são “desta ou daquela pessoa”, numa 
visão personalista da realidade, mas a síntese bonita da singularidade da nos-
sa Igreja presente em todo o Brasil, interligando Norte e Sul, Leste e Oeste.

A CNBB não é, pois, um clube de amigos, um tipo de governo ou 
instância de poder. Ela expressa a unidade dos bispos do Brasil, tecendo 
entendimentos e compreensão aprofundada sobre os muitos problemas 
do Brasil, a partir da contribuição de diferentes perspectivas, sempre no 
horizonte intocável do Evangelho de Jesus.

Diante dos principais problemas enfrentados pela sociedade bra-
sileira, a CNBB se posiciona. Não se trata de opinião simplesmente de seu 
presidente ou da sua presidência, mas de um entendimento construído sem-
pre a partir de muito diálogo. Entendimento alcançado, principalmente, a 
partir da escuta dos mais pobres, iluminados pelo Evangelho da Vida.

O nosso compromisso cristão de estarmos ao lado dos pobres e 
na defesa da Casa Comum exige coragem para não nos omitirmos diante 
das graves crises que o país enfrenta. Os cristãos católicos não devem ter 
medo de ataques e críticas pois o nosso mestre Jesus Cristo também foi 
perseguido e difamado e morreu na cruz em nome da verdade. Somos 
fortalecidos pela oração que nos une ao Evangelho na certeza de que 
caminhamos seguindo os passos de nosso Mestre. Assim renovamos a 
nossa certeza de que a vida sempre vence a morte.

É importante dizer que o nosso compromisso em sermos fieis 
às lições de Jesus não nos permite retribuir hostilidades com a mesma 
moeda. A CNBB não difama, promove ataques ou calunias. Não se vale 
das ferramentas tecnológicas para disseminar e estimular hostilidades. 
Isto não significa passividade diante de agressões. Estamos atentos aos 
ataques que são direcionados à CNBB e aos cristãos católicos que cora-
josamente defendem os mais pobres para ações estratégicas, buscando 
corrigir visões distorcidas e impedir a propagação de inverdades. Uma 

equipe multidisciplinar de juristas e comunicadores nos aux-
iliam nesta missão.

Desafios da presidência da CNBB
As mudanças foram muitas com mais compromis-

sos assumidos e frentes de trabalho. Sou primeiro servidor 
na arquidiocese de Belo Horizonte que celebra, neste ano, 
um século de história, serviços e missão. Uma grande rede 
com aproximadamente 1.500 comunidades de fé, em 28 mu-
nicípios, 12 instituições, 13 santuários, vicariatos, missionári-
os e  pastorais, uma rica e muito exigente complexidade.

Quando fui eleito presidente da CNBB, a maior con-
ferência episcopal do mundo, não temi a responsabilidade assumida, em-
bora consciente dos limites e desafios. Sei que Deus conduz todas as coisas. 
Sempre cultivei um coração aberto para servir cada vez mais. É importante 
dizer que na presidência da CNBB está um grupo muito competente de 
bispos e assessores. Uma equipe unida e integrada, com referência especial 
a nossos irmãos bispos que integram a presidência: dom Jaime Spengler, 
dom Mário Antônio da Silva e dom Joel Portella Amado.

Também é preciso destacar o importante e belo trabalho desen-
volvido pelo Conselho Permanente da CNBB, por nossas comissões e 
assessorias no Conselho Pastoral Episcopal (Consep). As facilidades 
tecnológicas muito contribuem para melhor gerenciarmos o tempo, in-
tercalando encontros presenciais com reuniões em ambientes virtuais.

Sinto uma especial alegria em poder servir à nossa Igreja, ofere-
cendo contribuições para nossa conferência episcopal.  Sirvo e dou 
graças a Deus por servir

Diretrizes Gerais da Evangelização da Igreja no Brasil
A CNBB busca contribuir para que as Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil inspirem sempre, cada vez mais, tra-
balhos nas comunidades de fé do nosso Brasil. As diretrizes, frutos da 
Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, resultado das contribuições do 
episcopado brasileiro, estão em profunda comunhão com o magistério 
do Papa Francisco e convidam a nossa Igreja a ser, cada vez mais, casa 
da Palavra, casa do Pão, cada da caridade e casa da missão.

Uma tarefa importante e fundamental, a CNBB vai contribuir nos 
próximos anos com muita dedicação com o processo do Sínodo 2023 
convocado e iniciado pelo Papa Francisco, no domingo, 10 de outubro. 
O Sínodo sobre a Sinodalidade na Igreja é uma oportunidade para reno-
varmos as nossas estruturas, revigorarmos a nossa ação missionária com 
uma Igreja cada vez mais participativa na qual todos caminham juntos 
unidos ao magistério do Papa Francisco. É importante que o fiel, ao es-
cutar a palavra Sínodo tenha sempre esta compreensão. Sínodo significa 
caminhar juntos, todos protagonistas de uma Igreja que é povo de Deus.
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148ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (144)
Tânia Madalosso

Bolo de cenoura
Massa
1/2 xícara (chá) de óleo
3 cenouras médias raladas

4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
Modo de Preparo 
Massa
Em um liquidifi cador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, 

depois misture.
Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos.
Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e 

depois misture novamente.

Ovelha em pastor                 
Em nossas vidas somos conduzidos e ajudamos a conduzir. Esta 

dinâmica visa ajudar a tomar consciência desta nossa vocação. Vivemos 
nesta tensão que é salutar: evangelizamos e somos evangelizados. Não 
existe atitude neutra: ou interferimos positiva ou negativamente.

Primeiro passo: Clarear os passos
Convidar os participantes a formar duplas, colocando um ao lado do outro.
A dupla defi ne quem deles será a ovelha e quem será o pastor:
A ovelha fecha livremente os seus olhos e é conduzida pelo pastor.
O pastor – olhos abertos – toma a ovelha pelas mãos, ombro… e a conduz.- Enquanto isso, 

estar atento aos sentimentos que experimenta:
Como ovelha: enquanto é conduzida – o que sente? (Medo, confi ança…).
Como pastor: enquanto conduz- o que sente? (Responsabilidade, medo…).
Segundo passo: Caminhando
As duplas (pastor e ovelha) vão caminhando por diversos caminhos. Deixar um tempo.
Depois, o assessor convida a mudar: quem era a ovelha agora se torna pastor e quem era pastor, torna-se agora ovelha.
5. E a dinâmica continua. Deixar um tempo.
Dar um sinal de parada e as duplas voltam à sala, partilhando a experiência feita.
Favorecer um pequeno plenário:
*Como foi a experiência? O que sentiram como ovelha e como pastor?
*Na vida diária, quem nos conduz? Onde devemos nos deixar conduzir mais?
*O que está dinâmica tem a ver com a nossa vida, em nossa missão?

Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher.
Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 

40 minutos.
Cobertura
Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate em pó, o açú-

car e o leite, depois misture.
Leve a mistura ao fogo e continue misturando até obter uma 

consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo.

Frango xadrez
Ingredientes do tempero do frango (tempere com pelo menos 

1 hora de antecedência):
1 colher (sopa) rasa de colorar ou páprica picante;
2 colheres (sopa) de shoyu;
2 colheres (sopa) de água;
1 colher (sopa) rasa de mostarda;
1 colher (sopa) de suco de limão.
Ingredientes do prato:
2 colheres (sopa) de óleo;
500g de peito de frango em cubos;
1/2 cebola picada em pedaços grandes;
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Ervas e Plantas Medicinais – 144
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Begônia
Begoni acoccinea, Hoock
Pertence à família das Bego-

niáceas
Também conhecido como: 

Bigônia 
A Begônia é uma planta or-

namental atraentes de origem ha-
vaiana. Estimativas apontam para 
cerca de 1.000 espécies de begônias. 
As begônias provêm principalmente 
da América tropical.  Ela apresenta, 
quando adulta, um caule ereto che-

gando a medir até 1,5 metros de altura sendo muito adaptada no 
Brasil todo. Podem ser reproduzidas por estacas sendo a base 
no início da folha, pois suas sementes são estéreis.

Propriedades medicinais:
O chá da fl or misturado com as folhas também favore-

ce a pessoa com as vitaminas A, que é um micronutriente que 
desempenha papel essencial na visão, crescimento, desenvolvi-
mento do osso, desenvolvimento e manutenção do tecido do or-
ganismo todo principalmente de crianças; B1, que é importante 
para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos 
em geral; B2, que é muito importante para o equilíbrio da pele, 
metabolismo das enzimas, olhos, células nervosas. Proteínas, 
que é um nutriente indispensável para a manutenção do nosso 

organismo e para a nossa saúde; Cálcio, que visa fortalecer os 
ossos e os dentes e atua na coagulação e contração muscular e 
Ferro, essencial para produção da hemoglobina, dos glóbulos 
vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular 
e no transporte do oxigênio para o organismo todo, também 
evita a anemia por defi ciência de ferro e, com isso, melhora o 
aprendizado das crianças e diminui os riscos de infecções. É 
importante, ainda, para a diminuição de abortos e de nascimen-
tos de crianças prematuras e com baixo peso.

Para o chá da begônia, é indicada, principalmente, aque-
la que não apresentar pintas brancas nas folhas ou no caule. 

O chá da mesma é muito útil para acalmar a diarreia 
principalmente quando a mesma for intermitente e ao mesmo 
tempo dolorosa. Também pode ser usado para acalmar a disen-
teria e regrar o funcionamento dos rins. 

Muitos usam consumir a mesma ao natural em peque-
nas partes com suas folhas para acalmar a infl amação da bexiga 
principalmente quando a mesma apresenta dores ou o catarro 
e o escorbuto. 

Para quem fi zer um suco de suas folhas e misturá-lo 
com algumas folhas de lima terá um ótimo refrigerante e cal-
mante sendo que o mesmo também ajuda a relaxar o corpo todo 
e a sentir-se bem. 

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

2 dentes de alho picados;
1/3 de pimentão vermelho picado em pedaços grandes;
1/3 de pimentão amarelo picado em pedaços grandes;
1/3 de pimentão verde picado em pedaços grandes;
1 xícara de brócolis ninja (miúdo) separado em buquês;
50g de amendoim sem pele torrado;
Cebolinha verde a gosto.
Ingredientes do molho:
1 colher (sopa) bem cheia de amido de milho;
100 ml de água;
50 ml de shoyu;
1/2 envelope de caldo de galinha em pó (ou se quiser, troque 

os 100ml de água por caldo de galinha caseiro)
Tempere o frango com antecedência. Vc pode temperar como 

quiser, mas eu deixei uma sugestão dos ingredientes que uso. É im-
portante não ser um tempero forte porque o molho que vai no fi nal já 
é bem salgado.

Refogue o frango no óleo até dourar. Junte a cebola e o alho 
e mexa por alguns segundos. Junte os pimentões e o brócolis. Acres-
cente 100ml de água e mantenha a panela tampada até os vegetais 
perderem o aspecto de cru. Eu gosto bem al dente, mas você pode 
deixar cozinhar até o ponto desejado. Junte o amendoim.

Misture os ingredientes do molho e jogue por cima. Deixe fer-
ver e engrossar. Salpique cebolinha na hora de servir.

Bolo de mel com banana e aveia 
Ingredientes 

2 ovos 
1 xícara (chá) de mel 
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral 
1 xícara (chá) de farinha de trigo refi nada
½ xícara (chá) de óleo 
½ xícara (chá) de aveia em fl ocos 
3 bananas pequenas 
11 g ou 1 colher (sopa) de fermento químico 
Manteiga ou margarina para untar a forma 
Modo de preparo 
1º- Em uma tigela bater os ovos; 
2º- Adicionar o mel e o óleo; acrescentar a farinha de tri-

go integral e a refi nada peneiradas; após isso, misturar bem, se 
necessário, utilizando a batedeira; 

3º- Acrescentar a aveia e a banana picada; 
4º- Por último adicionar o fermento químico, misturando 

delicadamente até incorporar bem os ingredientes; 
5º- Pôr em uma forma média ou com um furo no meio. Levar 

ao forno média (180ºC) de 30 a 40 minutos; 
6º- Desenformar e colocar mel puro para em cima decorar. 
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