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ENCONTRO DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS POR    
OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DOS POBRES EM ASSIS

Basílica de Santa Maria dos Anjos, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
 DISCURSO DO PAPA 

FRANCISCO
Agradeço-vos por terdes 

aceitado o meu convite — fui 
o convidado! — para celebrar 
aqui em Assis, cidade de São 
Francisco, o quinto Dia Mun-
dial do Pobre, que se comem-
ora depois de amanhã. Foi 
uma ideia que nasceu de vós, 
cresceu e já chegámos à quinta 
edição. Assis não é uma cidade 
como qualquer outra: Assis 
tem o rosto de São Francisco. Pensar que foi nestas ruas que 
ele viveu a sua juventude inquieta, que recebeu a chamada a 
viver o Evangelho à letra, é para nós uma lição fundamental. 
Claro que, de certa forma, a sua santidade faz-nos estremecer, 
porque parece impossível imitá-lo. Mas então, no momento em 
que recordamos certos períodos da sua vida, aqueles “fi oretti”
que foram recolhidos para mostrar a beleza da sua vocação, 
sentimo-nos atraídos por esta simplicidade de coração e sim-
plicidade de vida: é a própria atração de Cristo, do Evangelho. 
Estes são factos da vida que valem mais do que os sermões.

Gosto de recordar um, que expressa bem a personalidade 
do Pobrezinho (cf. Fioretti , cap. 13: Fontes Franciscanas , 
1841-1842). Ele e o irmão Masseo partiram para a França, 
mas não tinham levado provisões com eles. A um certo ponto, 
tiveram de começar a pedir a caridade. Francisco seguiu um 
caminho e o irmão Masseo outro. Mas, como nos narram os 
Fioretti,  Francisco era pequeno de estatura e aqueles que não 
o conheciam consideravam-no um “mendigo”, enquanto que 
o irmão Masseo “era um homem grande e bonito”. Foi assim 
que São Francisco mal conseguiu obter alguns pedaços de pão 
velho e duro, enquanto o irmão Masseo obtinha bons pedaços 
de pão.

Quando os dois se reencontraram, sentaram-se no chão e 
colocaram o que tinham recolhido sobre uma pedra. Ao ver os 
pedaços de pão recolhidos pelo frade, Francisco disse: “Irmão 
Masseo, nós não somos dignos deste grande tesouro”. O frade 
espantado respondeu: “Padre Francisco, como se pode falar 
de tesouro quando há tanta pobreza e até faltam até as coisas 
necessárias?”. Francisco respondeu: “É precisamente isto que 
considero um grande tesouro, pois não há nada, mas o que te-

mos foi doado pela Providência 
que nos deu este pão”. Este é o 
ensinamento de São Francisco: 
saber contentar-se com o pouco 
que temos e partilhá-lo com os 
outros.

Estamos aqui na Porciún-
cula, uma das pequenas igrejas 
que São Francisco pensou em 
restaurar, depois de Jesus lhe 
ter pedido para “reparar a sua 
casa”. Naquela época, ele nun-
ca teria pensado que o Senhor 

lhe pediria para dar a sua vida a fi m de renovar não a igreja 
feita de pedras, mas de pessoas, de homens e mulheres que 
são as pedras vivas da Igreja. E se estamos aqui hoje é precisa-
mente para aprender com o que São Francisco fez. Ele gostava 
de passar muito tempo nesta pequena igreja a rezar . Ele recol-
hia-se aqui em silêncio e escutava o Senhor, o que Deus que-
ria dele. Também nós viemos aqui para isto: queremos pedir 
ao Senhor que ouça o nosso grito, que ouça o nosso grito, e 
que venha em nosso auxílio. Não esqueçamos que a primei-
ra marginalização de que sofrem os pobres é a espiritual. Por 
exemplo, muitas pessoas e jovens encontram algum tempo 
para ajudar os pobres e levar-lhes comida e bebidas quentes. 
Isto é muito bom e agradeço a Deus pela sua generosidade. 
Mas sobretudo fi co feliz quando ouço que estes voluntários 
param para falar com as pessoas, e por vezes rezam com elas... 
Assim, a nossa presença aqui, na Porciúncula, recorda-nos a 
companhia do Senhor, que Ele nunca nos deixa sozinhos, Ele 
acompanha-nos sempre em cada momento da nossa vida. O 
Senhor está hoje entre nós. Ele acompanha-nos, na escuta, na 
oração e nos testemunhos dados: é Ele, connosco.

Há outro facto importante: aqui na Porciúncula São 
Francisco acolheu Santa Clara, os primeiros frades, e mui-
tos pobres que o procuravam. Com simplicidade recebeu-os 
como irmãos e irmãs, partilhando tudo com eles. Esta é a 
expressão mais evangélica que somos chamados a fazer nos-
sa: o acolhimento . Acolher signifi ca abrir a porta, a porta da 
casa e a porta do coração, e permitir que aqueles que batem 
à porta, entrem. E que se sinta à-vontade, não em sujeição, 
não, à-vontade, livre. Onde existe um verdadeiro sentido de 
fraternidade, existe também a experiência sincera de acolhi-
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mento. Onde, por outro lado, há medo 
do outro, desprezo pela sua vida, então 
nasce a rejeição ou, pior ainda, a indif-
erença: olhar para o outro lado. Acol-
her gera um sentido de comunidade; 
a rejeição, pelo contrário, fecha-se 
sobre o próprio egoísmo. Madre Tere-
sa, que fez da sua vida um serviço ao 
acolhimento, gostava de dizer: “Qual 
é o melhor acolhimento? O sorriso”. 
O sorriso. Partilhar um sorriso com alguém em necessidade 
é bom para ambos, para mim e para o outro. Um sorriso é 
uma expressão de simpatia, de ternura. E então o sorriso en-
volve-te, e não te podes distanciar da pessoa a quem sorriste.

Agradeço-vos, porque viestes de tantos países para viv-
er esta experiência de encontro e de fé. Gostaria de dar graças 
a Deus que inspirou esta ideia do Dia dos Pobres. Uma ideia 
nascida de uma forma bastante estranha, numa sacristia. Es-
tava prestes a celebrar a Missa e um de vós — o seu nome é 
Étienne — conheceis? É um enfant terrible  — Étienne deu-
me a sugestão: “façamos o  Dia dos Pobres”. Saí e senti que 
o Espírito Santo, dentro, me estava a dizer para o fazer. Foi 
assim que começou: pela coragem de um de vós de levar as 
coisas em frente. Agradeço-lhe pelo trabalho ao longo dos 
anos e pelo trabalho de tantos que o acompanham. E gostaria 
de agradecer ao Cardeal [Barbarin] a sua presença: ele está 
entre os pobres, também ele sofreu com dignidade a experiên-
cia da pobreza, do abandono, da desconfiança. E defendeu-se 
com o silêncio e a oração. Obrigado, Cardeal Barbarin, pelo 
seu testemunho que edifica a Igreja. Estava a dizer que viemos 
para nos encontrar: esta é a primeira coisa, irmos ao encontro 
um do outro de coração aberto e mão estendida. Sabemos que 
cada um de nós precisa do outro, e que até a fraqueza, se ex-
perimentada em conjunto, pode tornar-se uma força que mel-
hora o mundo. Muitas vezes a presença dos pobres é vista com 
irritação e tolerada; outras, ouvimos dizer que são os pobres 
os responsáveis pela pobreza: mais um insulto! Para não fazer 
um exame de consciência sério sobre as próprias ações, sobre 
a injustiça de certas leis e medidas económicas, um exame de 
consciência sobre a hipocrisia daqueles que querem enriquec-
er sem medida, descarregam a culpa nos mais fracos.

É tempo de os pobres terem novamente uma palavra a 
dizer , porque durante demasiado tempo as suas exigências não 
foram ouvidas. É tempo de lhes abrir os olhos e ver o estado de 
desigualdade  em que vivem tantas famílias. É tempo de arre-
gaçar as mangas para restituir a dignidade através da criação 
de empregos . É tempo de se voltar a escandalizar com a real-
idade de crianças  famintas, escravizadas, náufragas, vítimas 
inocentes de todo o tipo de violência. É tempo de cessar a vi-
olência contra as mulheres  e de as mulheres serem respeitadas 
e não tratadas como mercadoria. É tempo de quebrar o círculo 
da indiferença  e descobrir a beleza do encontro e do diálogo. 
Chegou a hora de nos encontrarmos. É o momento do encontro. 
Se a humanidade, se nós, homens e mulheres, não aprendermos 
a encontrar-nos, estamos a caminhar para um fim muito triste.

Ouvi atentamente os vossos 
testemunhos, e agradeço-vos tudo o 
que demonstrastes com coragem  e 
sinceridade . Coragem, porque quis-
estes partilhá-los com todos nós, 
mesmo que façam parte da vossa 
vida pessoal; sinceridade, porque 
vos mostrastes como sois e abristes 
os vossos corações com o desejo de 
serdes compreendidos. Há algumas 

coisas que me agradaram particularmente e que gostaria de 
retomar de alguma forma, para as tornar ainda mais minhas e 
deixá-las assentar no meu coração. Antes de mais, recebi um 
grande sentido de esperança . A vida nem sempre foi amável 
convosco, de facto, mostrou-vos muitas vezes uma cara cruel. 
A marginalização, o sofrimento da doença e da solidão, a falta 
de muitos meios necessários não vos impediu de olhar com 
os olhos cheios de gratidão para as pequenas coisas que vos 
permitiram resistir.

Resistir . Esta é a segunda impressão que recebi e vem 
precisamente da esperança. O que significa resistir? Ter a força 
para continuar apesar de tudo, para ir contra a corrente. A re-
sistência não é uma ação passiva, pelo contrário, requer coragem 
para empreender um novo caminho sabendo que dará frutos. 
Resistência significa encontrar razões para não desistir peran-
te as dificuldades, sabendo que não as vivemos sozinhos mas 
juntos, e que só juntos as podemos superar. Resistir a qualquer 
tentação de desistir e cair na solidão ou tristeza. Resistir, agar-
rando-se à pequena ou pouca riqueza que possamos ter. Pen-
so na jovem do Afeganistão, com a sua frase lapidária: o meu 
corpo está aqui, a minha alma está lá. Resistir com a memória, 
hoje. Penso na mãe romena que falou no final: dor, esperança 
e nenhuma saída, mas grande esperança nos seus filhos que a 
acompanham e lhe devolveram a ternura que receberam dela.

Peçamos ao Senhor que nos ajude sempre a encontrar 
a serenidade e a alegria. Aqui na Porciúncula, São Francis-
co ensina-nos a alegria que provém de olharmos para aqueles 
que nos rodeiam como companheiros de viagem que nos com-
preendem e apoiam, tal como somos para ele ou ela. Que este 
encontro abra os corações de todos nós para nos colocarmos à 
disposição uns dos outros; abra os nossos corações para faz-
er das nossas fraquezas uma força que nos ajude a continuar 
no caminho da vida, para transformar a nossa pobreza numa 
riqueza a ser partilhada e assim melhorar o mundo.

O Dia dos Pobres. Obrigado aos pobres que abrem 
o coração para nos darem a sua riqueza e curarem o nosso 
coração ferido. Obrigado por esta coragem. Obrigado, Étienne, 
por teres sido dócil à inspiração do Espírito Santo. Obrigado 
por estes anos de trabalho; e também pela “teimosia” de trazer 
o Papa a Assis! Obrigado! Obrigado, Eminência, pelo apoio, 
pela ajuda a este movimento de Igreja — dizemos “movi-
mento” porque se movem — e pelo testemunho. E obrigado 
a todos vós. Levo-vos no meu coração. E, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim, pois tenho as minhas pobrezas, e 
muitas! Obrigado!
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Mensagem do Papa Francisco por ocasião da Jornada      
Internacional das pessoas com deficiência – 25/11/2021

«Vós sois meus amigos» (Jo 15, 14)
Queridos irmãos e irmãs!
Por ocasião do vosso Dia 

Internacional, quero dirigir-me 
diretamente a vós que viveis 
uma condição de deficiência 
qualquer, para dizer que a Ig-
reja vos ama e precisa de cada 
um de vós para cumprir a sua 
missão ao serviço do Evangel-
ho.

Jesus, o amigo
Jesus é nosso amigo: foi 

Ele mesmo que o disse aos 
seus discípulos durante a Última Ceia (cf. Jo 15, 14). As 
suas palavras chegam até nós e iluminam o mistério da nossa 
ligação com Ele e da nossa pertença à Igreja. «A amizade 
com Jesus é indissolúvel. Nunca nos deixa, embora às vezes 
pareça calado. Quando precisamos d’Ele, deixa-Se encon-
trar por nós, e está ao nosso lado para onde quer que formos» 
(Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 154). Nós, 
cristãos, recebemos um dom: o acesso ao coração de Jesus 
e à amizade com Ele. É um privilégio que recebemos sem o 
merecer e que se torna a nossa chamada: a nossa vocação é 
sermos amigos d’Ele.

Ter Jesus como amigo é a maior das consolações 
e pode fazer de cada um de nós um discípulo agradecido, 
jubiloso e capaz de testemunhar que a própria fragilidade 
não é um obstáculo para viver e comunicar o Evangelho. 
Com efeito, a amizade confiante e pessoal com Jesus pode 
ser a chave espiritual para aceitar as limitações que todos 
experimentamos e viver em paz a nossa condição. Dela pode 
nascer uma alegria que «enche o coração e a vida inteira» 
(Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 1), pois a amizade 
com Jesus, como escreveu um grande exegeta, é «uma cen-
telha que ateia o incêndio do entusiasmo».[1]

A Igreja é a vossa casa
O Batismo torna cada um de nós membro de pleno di-

reito da comunidade eclesial e dá a cada um, sem exclusões 
nem discriminações, a possibilidade de exclamar: «Eu sou Ig-
reja». De facto, a Igreja é a vossa casa. Nós, todos juntos, so-
mos Igreja, porque Jesus escolheu ser nosso amigo. Ela «não é 
uma comunidade de pessoas perfeitas – queremos aprendê-lo 
cada vez melhor no processo sinodal que iniciamos –, mas de 
discípulos a caminho, que seguem o Senhor porque se recon-
hecem pecadores e necessitados do seu perdão» (Francisco, 
Catequese, na Audiência Geral de 13/IV/2016). Neste povo, 
que avança por entre as vicissitudes da história guiado pela 
Palavra de Deus, «todos são protagonistas, ninguém pode 

ser considerado um mero fig-
urante» (Francisco, Discurso 
aos fiéis da diocese de Roma, 
18/IX/2021). Por isso, também 
cada um de vós é chamado a 
oferecer a própria contribuição 
para o percurso sinodal. Estou 
convencido de que, se este for 
verdadeiramente «um processo 
eclesial participado e inclu-
sivo»[2], a comunidade eclesial 
sairá realmente dele enriquec-
ida.

Muitos de vós ainda hoje, infelizmente, «são tratados 
como corpos estranhos à sociedade (…), sentem que vivem 
sem pertença nem participação. Ainda há tanto que [vos] 
impede de beneficiar da plena cidadania» (Francisco, Carta 
enc. Fratelli tutti, 98). A discriminação ainda está demasia-
do presente em vários níveis da vida social; aquela alimen-
ta-se de preconceitos, da ignorância e duma cultura que tem 
dificuldade em compreender o valor inestimável de toda a 
pessoa: concretamente, o facto de continuar a considerar a 
deficiência – que é o resultado da interação entre as barrei-
ras sociais e as limitações de cada um – como se fosse uma 
doença contribui para vos estigmatizar mantendo segregada 
a vossa existência.

No que diz respeito à vida da Igreja, «a pior discrimi-
nação (...) é a falta de cuidado espiritual» (Evangelii gaudi-
um, 200), que às vezes se manifestou na negação do acesso 
aos Sacramentos, experimentada infelizmente por alguns 
de vós. O Magistério é muito claro nisto e, recentemente, o 
Diretório para a Catequese afirmou de forma explícita que 
«ninguém pode recusar os Sacramentos às pessoas com defi-
ciência» (n. 272). Face às discriminações, é precisamente a 
amizade de Jesus, recebida por todos como um dom imere-
cido, que nos resgata e permite viver as diferenças como 
riqueza. Realmente Jesus não nos chama servos, mulheres 
e homens de dignidade inferior, mas amigos: confidentes 
dignos de conhecer tudo o que Ele recebeu do Pai (cf. Jo 
15, 15).

No tempo da provação
A amizade de Jesus protege-nos no tempo da provação. 

Sei bem que a pandemia da Covid-19, da qual com dificul-
dade vamos saindo, teve e continua a ter repercussões muito 
duras na vida de tantos de vós. Refiro-me, por exemplo, à 
necessidade de permanecer em casa por longos períodos, à 
dificuldade que muitos estudantes com deficiência têm para 
aceder aos instrumentos de ensino à distância, aos serviços às 
pessoas que estiveram longamente interrompidos em vários 
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países, e a muitos outros incó-
modos que cada de vós teve de 
enfrentar. Mas sobretudo pen-
so em quantos de vós viveis 
dentro de estruturas residenci-
ais e no sofrimento que impli-
cou a separação forçada dos 
vossos entes queridos. Nestes 
lugares, o vírus foi muito vio-
lento e, apesar de toda a dedi-
cação do pessoal, ceifou mui-
tas vítimas. Sabei que o Papa 
e a Igreja estão particularmente próximos de vós, com afeto 
e ternura.

A Igreja está ao lado daqueles dentre vós que ainda 
estão a lutar contra o coronavírus; como sempre, ela reitera 
a necessidade de se cuidar de cada um, sem que a condição 
de deficiência seja de obstáculo para o acesso aos melhores 
tratamentos disponíveis. Neste sentido, algumas Conferên-
cias Episcopais, como a da Inglaterra e País de Gales [3] e a 
dos Estados Unidos,[4] intervieram para pedir que se respeite 
o direito de todos a serem tratados sem discriminação.

O Evangelho é para todos
Da amizade com o Senhor deriva também a nossa vo-

cação. Ele escolheu-nos para darmos muito fruto e para que 
o nosso fruto permaneça (cf. Jo 15, 16). Definindo-Se como 
a Videira verdadeira, quis que cada ramo pudesse, unido a 
Ele, dar fruto. Sim, Jesus deseja que cheguemos à «felici-
dade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera 
que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial 
e indecisa» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 1).

O Evangelho também é para ti. Dirigida a cada um, é 
uma Palavra que consola e, ao mesmo tempo, chama à con-
versão. O Concílio Vaticano II, ao falar da vocação universal 
à santidade, ensina que «os cristãos de qualquer estado ou 
ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição 
da caridade. (...) Para alcançar esta perfeição, empreguem 
os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que as dá 
Cristo, a fim de que (...) se consagrem com toda a alma à 
glória do Senhor e ao serviço do próximo» (Const. dogm. 
Lumen gentium, 40).

Contam-nos os Evangelhos que, quando algumas pes-
soas com deficiência encontraram Jesus, a sua vida mudou 
profundamente e começaram a ser testemunhas d’Ele. É o 
caso, por exemplo, do homem cego de nascença que, uma 
vez curado por Jesus, afirma corajosamente diante de todos 
que Ele é um profeta (cf. Jo 9, 17); e muitos outros procla-
mam, com alegria, aquilo que o Senhor fez por eles.

Sei que alguns de vós vivem condições de extrema 
fragilidade. Mas é precisamente a vós que me quero dirigir, 
talvez pedindo – onde for necessário – aos vossos familiares 
ou a quem vos acompanha de mais perto que vos leiam estas 

minhas palavras ou transmi-
tam este meu apelo: pedir-vos 
para rezar. O Senhor escuta 
atentamente a oração de quem 
confia n’Ele. E ninguém diga 
«eu não sei rezar», porque, 
como diz o Apóstolo, «o Es-
pírito vem em auxílio da nos-
sa fraqueza, pois não sabemos 
o que havemos de pedir, para 
rezarmos como deve ser; mas 
o próprio Espírito intercede 

por nós com gemidos inefáveis» (Rm 8, 26). Com efeito, nos 
Evangelhos, Jesus ouve quem se Lhe dirige mesmo de forma 
aparentemente inadequada, talvez só com um gesto (cf. Lc 8, 
44) ou um grito (Mc 10, 46-48). Na oração, há uma missão 
acessível a cada um e eu gostaria de a confiar de modo es-
pecial a vós. Não há ninguém tão frágil que não possa rezar, 
adorar o Senhor, dar glória ao seu Nome santo e interceder 
pela salvação do mundo. Diante de Deus Todo-Poderoso, 
descobrimo-nos todos iguais.

Queridos irmãos e irmãs, a vossa oração é mais urgen-
te hoje do que nunca. Santa Teresa d’Ávila escreveu que, 
«em tempos difíceis, são necessários amigos fortes de Deus 
para sustentáculo dos fracos».[5] O tempo da pandemia mos-
trou-nos claramente que a condição de vulnerabilidade é co-
mum a todos: «demo-nos conta de estar no mesmo barco, 
todos frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo impor-
tantes e necessários: todos chamados a remar juntos».[6] E 
o primeiro modo de o fazer é precisamente rezar. Podemos 
fazê-lo todos; e ainda que tivéssemos, como Moisés, neces-
sidade dum sustentáculo (cf. Ex 17, 10-12), temos a certeza 
de que o Senhor ouvirá a nossa súplica.

Desejo-vos todo o bem. Que o Senhor vos abençoe e 
Nossa Senhora vos guarde.

Roma, São João de Latrão, 20 de novembro de 2021.
FRANCISCO
___________________________
[1] Rudolf Schnackenburg, Amicizia con Gesù (Brescia 

2007), pg. 68.
[2] Sínodo dos Bispos, Documento preparatório. Para 

uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão, 2.
[3] Conferência dos Bispos de Inglaterra e Gales, Coro-

navirus and Access to Treatment (20 de abril de 2020).
[4] Conferência dos bispos Católicos dos estados uni-

dos – Departamento para os Assuntos públicos, Statement 
on Rationing Protocols by Health Care Professionals in Re-
sponse to COVID-19 (3 de abril de 2020).

[5] Vida, 15, 5.
[6] Francisco, Momento extraordinário de oração em 

tempo de epidemia (27 de março de 2020).
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Dia Mundial dos Pobres
Homilia do Papa Francisco

Basílica de São Pedro, XXXIII Domingo do Tempo Comum, 14 de novembro de 2021

As imagens utilizadas 
por Jesus, na primeira parte do 
Evangelho de hoje, deixam-nos 
apreensivos: o sol escurece, a 
lua deixa de dar claridade, as es-
trelas caem e as forças celestes 
são abaladas (cf. Mc 13, 24-25). 
Mas, pouco depois, o Senhor 
abre à esperança: será num mo-
mento assim, de total obscuri-
dade, que há de vir o Filho do 
Homem (cf. Mc 13, 26); e agora já se podem contemplar os 
sinais da sua vinda, como quando deduzimos que o verão 
está próximo por ver que a figueira começa a cobrir-se de 
folhas (cf. Mc 13, 28).

Deste modo o Evangelho ajuda-nos a ler a história, 
captando dois aspetos dela: as dores de hoje e a esperança 
de amanhã. Por um lado, evocam-se todas as dolorosas con-
tradições em que a realidade humana vive imersa em cada 
tempo; por outro, há o futuro de salvação que a espera, isto é, 
o encontro com o Senhor que vem para nos libertar de todo o 
mal. Vejamos estes dois aspetos, com o olhar de Jesus.

O primeiro aspeto: a dor de hoje. Vivemos numa 
história marcada por tribulações, violências, sofrimentos e 
injustiças, à espera duma libertação que parece nunca mais 
chegar. E os feridos, oprimidos e às vezes esmagados por 
tudo isso são sobretudo os pobres, os elos mais frágeis da 
cadeia. O Dia Mundial dos Pobres, que estamos a celebrar, 
pede-nos que não viremos a cara para o outro lado, não ten-
hamos medo de olhar de perto o sofrimento dos mais frágeis, 
para os quais aparece muito atual o Evangelho de hoje: o sol 
da sua vida é frequentemente obscurecido pela solidão, a lua 
das suas expetativas apaga-se; as estrelas dos seus sonhos 
caíram na resignação e acaba abalada a sua própria existên-
cia. Tudo isto por causa da pobreza a que muitas vezes se 
veem constrangidos, vítimas da injustiça e da desigualdade 
duma sociedade do descarte, que corre apressada sem os ver 
e, sem escrúpulos, os abandona ao seu destino.

Em contrapartida, existe o segundo aspeto: a esper-
ança de amanhã. Jesus quer abrir-nos à esperança, arran-
car-nos da angústia e do medo à vista da dor do mundo. Para 
isso assegura-nos: ao mesmo tempo que o sol se obscurece 
e tudo parece cair é precisamente quando Ele Se faz vizinho 
a nós. Nos gemidos da nossa dolorosa história, há um futu-
ro de salvação que começa a germinar por entre os dramas 
da história. A esperança de amanhã floresce na dor de hoje. 
Sim, a salvação de Deus não é só uma promessa reservada 
para o Além, mas cresce já agora dentro da nossa história 
ferida – todos temos o coração enfermo –, abre caminho por 
entre as opressões e injustiças do mundo. Precisamente no 

meio do lamento dos pobres, o 
Reino de Deus desabrocha como 
as folhas tenras duma árvore e 
conduz a história para a meta, 
para o encontro final com o Sen-
hor, o Rei do Universo que nos 
libertará definitivamente.

Chegados aqui, pergunte-
mo-nos: Que se nos pede, a nós 
cristãos, face a esta realidade? 
Pede-se-nos para nutrir a esper-

ança de amanhã, curando a dor de hoje. Estão interligados: 
se tu não caminhas curando as dores de hoje, dificilmente 
terás a esperança de amanhã. De facto, a esperança que na-
sce do Evangelho não consiste em esperar passivamente por 
um amanhã em que as coisas hão de correr melhor – isto não 
é possível –, mas em tornar concreta hoje a promessa de sal-
vação de Deus: hoje, cada dia... De facto, a esperança cristã 
não é o ditoso otimismo, antes, diria o otimismo adolescente, 
de quem espera que as coisas mudem e, entretanto, continua 
a ocupar-se da vida própria, mas é construir dia a dia, com 
gestos concretos, o Reino do amor, da justiça e da fraterni-
dade que Jesus inaugurou. Por exemplo, a esperança cristã 
não foi semeada pelo levita e o sacerdote que passaram ao 
lado daquele homem ferido pelos ladrões. Foi semeada por 
um estranho, por um samaritano que parou e realizou a ação 
(cf. Lc 10, 30-35). E hoje é como se a Igreja nos dissesse: 
«Pára e semeia esperança na pobreza. Aproxima-te dos po-
bres e semeia esperança». A esperança daquela pessoa, a tua 
esperança e a esperança da Igreja. A nós, é-nos pedido isto: 
ser, entre as ruínas quotidianas do mundo, construtores in-
cansáveis de esperança; ser luz enquanto o sol se obscurece; 
ser testemunhas de compaixão enquanto ao redor reina a dis-
tração; ser amorosos e atentos, na indiferença generalizada. 
Testemunhas de compaixão. Nunca poderemos fazer o bem, 
sem passar pela compaixão. Quando muito, faremos coisas 
boas, mas que não atingem a via cristã, porque não tocam o 
coração. Aquilo que nos faz tocar o coração, é a compaixão: 
aproximamo-nos, sentimos compaixão e realizamos atos de 
ternura. Tal é o estilo de Deus: proximidade, compaixão e 
ternura. É isto que nos é pedido hoje.

Recentemente voltou-me à mente aquilo que costuma-
va repetir D. Tonino Bello, um bispo próximo dos pobres 
e ele mesmo pobre em espírito: «Não podemos limitar-nos 
a esperar, devemos organizar a esperança». Se a nossa es-
perança não se traduzir em opções e gestos concretos de 
atenção, justiça, solidariedade, cuidado da casa comum, não 
poderão ser aliviados os sofrimentos dos pobres, não poderá 
ser modificada a economia do descarte que os obriga a viv-
er à margem, não poderão florescer de novo os seus ansei-
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os. Compete-nos, especialmente a nós cristãos, organizar a 
esperança – é uma linda expressão, esta de Tonino Bello: 
organizar a esperança –, traduzi-la diariamente em vida con-
creta nas relações humanas, no compromisso sociopolítico. 
Isto faz-me pensar no trabalho que fazem tantos cristãos com 
as obras de caridade, no trabalho da Esmolaria Apostólica... 
Que é que se faz lá? Organiza-se a esperança. Não se dá uma 
moeda; organiza-se a esperança. Esta é uma dinâmica que 
hoje nos pede a Igreja.

Hoje Jesus oferece-nos 
uma imagem simples e ao mes-
mo tempo sugestiva da esper-
ança: é a imagem das folhas da 
figueira, que desabrocham sem 
fazer ruído, assinalando que o 
verão está próximo. E estas fol-
has aparecem – sublinha Jesus 
–, quando o ramo se torna tenro 
(cf. Mc 13, 28). Irmãos, irmãs, 
aqui está a palavra que faz germinar a esperança no mundo 
e alivia a dor dos pobres: a ternura. Compaixão que te leva 
à ternura. Depende de nós superar o fechamento, a rigidez 
interior, que é a tentação de hoje, dos «restauracionistas» 
que querem uma Igreja ordenada e rígida: isto não é do Es-
pírito Santo. E devemos superar isto, e fazer germinar nesta 
rigidez a esperança. E depende de nós também vencer a ten-
tação de nos ocuparmos apenas com os nossos problemas, 
para nos enternecermos à vista dos dramas do mundo, com-
padecendo-nos da dor. À semelhança das folhas tenras da 

árvore, somos chamados a absorver a poluição que nos ro-
deia e transformá-la em bem: não adianta falar dos prob-
lemas, polemizar, escandalizar-nos… (isto, todos o sabemos 
fazer!); o que adianta é imitar as folhas, que sem chamar a 
atenção todos os dias transformam o ar poluído em ar puro. 
Jesus quer-nos «conversores de bem»: pessoas que, imersas 
no ar pesado que todos respiram, respondem ao mal com 
o bem (cf. Rm 12, 21). Pessoas que agem: partilham o pão 

com os famintos, trabalham 
pela justiça, elevam os pobres e 
devolvem-lhes a sua dignidade, 
como fez aquele samaritano.

É bela, é evangélica, é 
jovem uma Igreja que sai de si 
mesma e, como Jesus, anuncia 
a boa nova aos pobres (cf. Lc 
4, 18). Repiso o último adjeti-
vo: é jovem uma Igreja assim; a 
juventude de semear esperança. 

Esta é uma Igreja profética, que diz, com a sua presença, 
aos corações desanimados e aos descartados do mundo: 
«Coragem, o Senhor está próximo! Também para ti há um 
verão que desabrocha no coração do inverno. Mesmo da tua 
dor, pode ressurgir esperança». Irmãos e irmãs, levemos ao 
mundo este olhar de esperança. Levemo-lo com ternura aos 
pobres, aproximando-nos deles, com compaixão, sem os ju-
lgar – julgados, seremos nós –. Porque lá, junto deles, junto 
dos pobres, está Jesus; porque lá, neles, está Jesus, que nos 
espera.

Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada 
Virgem Maria

Papa Francisco
ANGELUS - Praça São Pedro, Quarta-feira, 8 de dezem-

bro de 2021
O Evangelho da Liturgia de hoje, Solenidade da Imacula-

da Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, faz-nos entrar 
na sua casa de Nazaré, onde recebe o anúncio do anjo (cf. Lc 1, 
26-38). Na própria casa, uma pessoa revela-se melhor do que em 
qualquer outro lugar. É precisamente naquela intimidade domésti-
ca que o Evangelho nos dá um detalhe que revela a beleza do 
coração de Maria.

O anjo chama-lhe «cheia de graça». Se está cheia de graça, 
quer dizer que Nossa Senhora está vazia do mal, está sem pecado, 
Imaculada. Pois bem, ao ouvir esta saudação, Maria - diz o texto 
- «perturbou-se» (Lc 1, 29). ... Por quê? Porque se sente pequena 
dentro, e esta pequenez, esta humildade, atrai o olhar de Deus.

... Com efeito, Maria não se atribui prerrogativas, não 
reivindica algo, não atribui nada ao seu mérito. Não se envaidece, 
não se exalta. Pois na sua humildade sabe que recebe tudo de 
Deus. Ela está, portanto, livre de si mesma, totalmente voltada 
para Deus e para os outros. Maria Imaculada não tem olhos para 

si. Eis a verdadeira humildade: não ter olhos para si, mas para 
Deus e para os outros.

Recordemos que esta perfeição de Maria, cheia de graça, é 
declarada pelo anjo dentro das paredes da sua casa: não na praça 
principal de Nazaré, mas ali, no escondimento, na maior humil-
dade. Naquela casinha em Nazaré palpitava o maior coração que 
qualquer criatura já teve. Caros irmãos e irmãs, é uma notícia ex-
traordinária para nós! Pois nos diz que o Senhor, para fazer mar-
avilhas, não precisa de grandes meios nem das nossas excelsas 
capacidades, mas da nossa humildade, do nosso olhar aberto para 
Ele e aberto também para os outros. Com esse anúncio, dentro 
das pobres paredes de uma pequena casa, Deus mudou a história. 
Também hoje, quer fazer grandes coisas connosco, na nossa vida 
diária: na família, no trabalho, nos nossos ambientes quotidianos. 
É ali, mais do que nos grandes acontecimentos da história, que 
apraz à graça de Deus agir. Mas, pergunto-me, acreditamos nisto? 
Ou pensamos que a santidade é uma utopia, algo para os especial-
istas, uma ilusão piedosa, incompatível com a vida comum?

Peçamos a Nossa Senhora uma graça: que nos liberte da 
ideia enganadora de que o Evangelho é uma coisa e a vida é outra...
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Diocese de Erexim: peregrinos na história
(A Voz da Diocese – 10/10/21)

Saudamos todos os irmãos e irmãs 
que estão em sintonia com a Voz da Dio-
cese, num clima de alegria, paz e gratidão 
por ocasião de nossa 70ª Romaria ao 
Santuário Diocesano Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima e o encerramento de 
nosso ano jubilar: ”50 anos à serviço da fé 
e da vida”.

Irmãos e Irmãs: Somos todos Per-
egrinos – Somos todos Romeiros.

Romaria é uma peregrinação de um devoto a um lugar 
considerado sagrado para expressar sua fé e devoção. Por isso, 
estamos todos aqui como devotos que acorremos ao nosso 
santuário 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, a nossa história. É olhar o passado e o presente 
e vislumbrar um futuro de nossa existência. Ao fazermos isso 
nos deparamos com a nossa realidade, descobrindo nossas 
dores, angústias e fragilidades; acolhemos nossas alegrias e 
nossas conquistas. Descobrimos os inúmeros benefícios rece-
bidos de Deus e também ainda nossas necessidades humanas 
e espirituais. Ser peregrino é ter um olhar para dentro de nós 
mesmos onde aprendemos a agradecer e a pedir. 

Caríssimos irmãos e irmãs: romeiros (as), peregrinos: 
Estamos aqui nesta condição: muitos para agradecer a Deus, 
graças recebidas pela intercessão de Nossa Senhora e muitos 
para manifestar sua confiança e fazer suas súplicas frente as 
mais diversas situações em que se encontra na 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 condição da nossa hu-
manidade. 

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

A mensagem de Fátima continua seu convite a nós e a 
todos (as) àqueles e aquelas que estão distante 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 co-
mum, precisamos da força que vem da Mãe que ainda nos 
pede: uma fé viva, um compromisso maior e um testemunho 
de vida cristã; a promoção da paz e da 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 co-

locar nos braços da mãe para retribuir com 
o coração agradecido, o carinho que dela 
recebemos todos os dias de nossa vida.

Hoje ainda, voltamos nosso pensa-
mento 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.

Prezado povo de Deus. Aproveito este momento tam-
bém para recordar nossa história diocesana, neste encerramen-
to 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 problemas para construir esta Igreja 
Particular e manter sua vivacidade pastoral, espiritual e ad-
ministrativa ao longo deste tempo. Somos gratos aos pastores 
que nos antecederam (Dom João; Dom Girônimo e Dom José) 
bem como somos gratos aos padres, diáconos, consagrados e 
consagradas e particularmente à força viva de nossa Igreja, 
expressa hoje nas coordenações de pastorais e movimentos 
e todo o povo de Deus presente em nossa Igreja Diocesana. 
Quero manifestar minha gratidão pela equipe de coordenação 
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 2021. Mais de um ano 
resgatando nossa história, apesar da pandemia. Sintam-se to-
dos abraçados com carinho, apreço e sinceros agradecimentos. 
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!’

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, a ser “sal 
da terra e luz do mundo” formar cada vez mais, uma Igreja 
de comunhão e participação; onde valorizarmos ainda mais 
nossas famílias inseridas no serviço desta Igreja Diocesana 
construída há 50 anos, se dedicando sempre no serviço da fé e 
da vida. Com um olhar para o futuro, continuemos exclaman-
do: “Caminha conosco, Senhor” e motivados a viver: “Com 
Jesus, Maria e José, caminhar na esperança”.

Com o coração confiante, aberto e silencioso, como 
peregrinos em nossa história, recorremos à Maria Santíssi-
ma, a Mãe de Jesus, para repetir: Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, rogai por nós! Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim – RS
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Servidores do Reino
(A Voz da Diocese – 10/10/21)

 Saudamos a todos os irmãos e 
irmãs que mais uma vez estão em sinto-
nia com a Voz da Diocese, ao celebrar-
mos o 29º Domingo do Tempo Comum, 
no espírito deste mês missionário, recor-
dando o lema: “Não podemos deixar de 
falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 
4,20).

 Prezados irmãos e irmãs. Voltamos nosso olhar para 
a Palavra de Deus que nos convida a refletir sobre o amor de 
Deus manifestado em Jesus Cristo que assume a condição de 
servo para salvar a humanidade.

 A Leitura do Livro do Profeta Isaias retrata parte do 
Cântico do Servo sofredor, prefigurando Jesus Cristo que 
oferece sua vida em “expiação” e “carregando sobre si as nos-
sas culpas”. Renova desta forma o povo de Deus que assume 
uma nova condição, justificada em seu amor. Ele é expressão 
do amor comprometido de Deus em favor de seu povo.

 A Carta aos Hebreus no conforta com a expressão: 
“temos um sumo-sacerdote capaz de se compadecer de nossas 
fraquezas” e nos anima a caminharmos ao seu encontro para 
“alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno”. 
Jesus é solidário conosco e seu amor é misericordioso.

 O Evangelho apresenta o anúncio da morte da paixão 
de Jesus e gera um conflito entre seus discípulos na disputa 
por poder. Jesus, porém, recorda que a condição de seu segui-
mento é o desapego e seu reino difere dos reinos terrenos. Seu 
Reino não consiste no poder, mas sim no serviço. Recorda sua 
missão que deve ser assumida, da mesma forma por todos: “O 
Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida como resgate por muitos” (Mc 10,45).

 Iluminados por esta Palavra, somos encorajados a 
assumir nossa missão na condição de servidores do Reino e 
testemunhas do grande amor que Deus manifestou a nós pelo 
mistério da encarnação de seu Filho Jesus. Sua missão foi 
de revelar ao mundo, por palavras e pelo exemplo, o projeto 
salvador do Pai do qual nós temos a graça de sermos os desti-
natários.

Estimados irmãos e irmãs. Quer-
emos nos unir, nesta oportunidade, com 
toda a Igreja neste momento especial de 
sua história. O papa Francisco lançou o 
Sínodo dos Bispos que deverá acontecer 
em outubro de 2023´e que foi aberto por 
ele neste dia 10 de outubro. É um tempo 

de graça que traz como tema: “Por uma Igreja sinodal: co-
munhão, participação e missão”. É um “momento eclesial” 
disse o papa: “No único Povo de Deus, portanto, caminhamos 
juntos, a fim de experimentar uma Igreja que recebe e vive 
este dom da unidade e está aberta à voz do Espírito”. 

Será um processo de dois anos e em diversas etapas, de 
outubro deste ano até outubro de 2023. Será um tempo de escu-
ta, pois, reforçou o papa na homilia de abertura: “fazer Sínodo 
significa caminhar pela mesma estrada, caminhar juntos”. E 
prossegue: “Fixemos Jesus, que na estrada primeiro encontra 
o homem rico (recordando a passagem do Evangelho), depois 
escuta as suas perguntas e, por fim, ajuda-o a discernir o que 
fazer para ter a vida eterna”. Aparece os três verbos centrais 
do processo sinodal: “Encontrar, Escutar e Discernir”.

Continua o papa em sua homilia: “O Sínodo é um 
caminho de discernimento espiritual, de discernimento ecle-
sial, que se faz na adoração, na oração, em contato com a Pa-
lavra de Deus”. E conclui o papa: “Queridos irmãos e irmãs, 
[...] sejamos peregrinos enamorados do Evangelho, abertos 
às surpresas do Espírito Santo. Não percamos as ocasiões de 
graça do encontro, da escuta recíproca, do discernimento. 
Com alegria de saber que, enquanto procuramos o Senhor, é 
Ele quem primeiro vem ao nosso encontro com o seu amor”.

Prezados irmãos e irmãs. Vivamos este tempo de prepa-
ração para o Sínodo da Igreja, animados pelo espírito missionário 
e iluminados pela Palavra de Deus que nos indica o caminho 
da comunhão e da participação em nossa comunidade eclesial. 
“Agora é tempo de ser Igreja; caminhar juntos, participar”.

Deus, em seu amor misericordioso, abençoe a todos. 
Amém.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Dia Mundial das Missões: Missionários da Esperança
(A Voz da Diocese – 10/10/21)
 Minha saudação aos irmãos e irmãs que acompanham a Voz da Diocese neste 30º 

Domingo do Tempo Comum e nos convida a celebrar com toda a Igreja, o Dia Mundial 
das Missões. A Palavra de Deus desperta a alegria, a esperança e a libertação, realidades 
a ser contempladas em toda a missão.

 Na primeira leitura, o profeta Jeremias, depois de anunciar tantas dores e sof-
rimentos de seu povo deportado, procurando consolá-los, pôde trazer a eles uma men-
sagem de alegria. Deus vai tirar o seu povo do exílio e reuni-lo de novo para retomarem 
o caminho de salvação. Vai conduzir o resto de Israel, abatido pela dor e pelos limites 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Janeiro / Fevereiro de 2022

10 A Voz da Diocese, nota e carta de Dom Adimir

impostos em sua vida, citando o exemplo, o sofrimento dos 
cegos e dos aleijados que fazem parte deste povo. Deus mes-
mo, “como um pai para Israel”, conduzirá esta grande mul-
tidão “por torrentes de água, por um caminho reto onde não 
tropeçarão” (Jr 7,9). A esperança de libertação e a alegria 
pela ação de Deus renova o povo fiel que suplica: “Salva, 
Senhor, teu povo, o resto de Israel” (Jr 31,7). 

No Evangelho, fé e compaixão se manifestam e o mi-
lagre acontece. A fé do cego Bartimeu e a compaixão de Je-
sus. Ao saber da passagem de Jesus pelo caminho onde ele, o 
cego Bartimeu se encontrava, começa a grita por compaixão: 
“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim” (Mc 10,47). 
Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas ao encontra-lo, 
escuta o que ele quer. Vendo sua fé ao dizer “Mestre, que eu 
veja” (Mc 10,51), Jesus lhe responde: “Vai, tua fé te curou” 
(Mc 10,52). E Bartimeu, curado põe-se a seguir Jesus. 

Caríssimos! Há uma sintonia entre a primeira leitura e 
o evangelho, pois em ambas as leituras aparecem os cegos 
e sofredores. Deus como pai, ama seu povo e o liberta das 
humilhações indicando um novo tempo para sua vida. Je-
sus, em sua missão libertadora, cura o cego Bartimeu e lhe 
possibilita contemplar a beleza da vida novamente. Com 
isso, compreendemos que amor de Deus por nós, é um amor 
libertador que precisa ser acolhido com uma fé sincera que 
alcança a graça de Deus naquilo que mais precisamos em 
nossa vida. Assim, contemplando a ação generosa de Deus 
em nossa história, dirijamos a Ele nosso louvor e reconhe-
cimento nas palavras do salmista que diz: “Maravilhas fez 
conosco o Senhor, exultemos de alegria”.

Prezados irmãos e irmãs. Neste Dia Mundial das 
Missões, o Papa Francisco dirige sua mensagem num tom 

de agradecimento dizendo: “recordamos com gratidão todas 
as pessoas, cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o 
nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e 
jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente aqueles 
que foram capazes de partir, deixar terra e família para que o 
Evangelho pudesse atingir sem demora e sem medo aqueles 
ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas 
de bênção”. 

E prossegue o papa: “Contemplar o seu testemunho 
missionário impele-nos a ser corajosos e a pedir, com in-
sistência, «ao dono da messe que mande trabalhadores para 
a sua messe» (Lc 10, 2), cientes de que a vocação para a 
missão não é algo do passado nem uma recordação român-
tica de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações que sejam 
capazes de viver a vocação como uma verdadeira história 
de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e 
tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão”. [...] 
“Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos senti-
mentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa ao 
meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor 
de compaixão desperte também o nosso e, a todos, nos torne 
discípulos missionários”.

Irmãos e irmãs. Que Maria, a primeira missionária do 
Pai, Santa Terezinha e São Francisco Xavier, padroeiros das 
missões, nos ajudem a vivermos fielmente nosso comprom-
isso de discípulos missionários de Jesus Cristo, anunciando 
o amor e a esperança em todos as realidades em nos encon-
tramos. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Domingo: “Dia do Senhor”
(A Voz da Diocese – 10/10/21)

Saudamos a todos os que acompanham a Voz 
da Diocese e conosco celebram o 31º Domingo do 
Tempo Comum, encerrando o mês das missões, re-
cordando que a nossa missão continua na família, 
na comunidade e em todos os ambientes de nossa 
convivência.

A liturgia nos fala do mandamento do amor 
a ser vivido em duas direções essenciais: amor 
a Deus e amor ao próximo. Na primeira leitura 
Moisés recorda ao povo de Israel o quanto Deus é 
compassivo e misericordioso ao libertá-lo da escravidão e o 
conduzi-lo a uma terra de fartura. Exorta a reconhecer o “sen-
horio de Deus” e amá-lo de todo o coração: “Ouve, Israel, o 
Senhor, nosso Deus, é o único Senhor” (Dt 6,4), e prossegue: 
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todas as tuas forças” (Dt 2,5). 

 Da mesma forma, no Evangelho, Jesus, no diálogo 
com um mestre da lei, renova este antigo mandamento como 

sendo o primeiro de todos e complementa ao dizer 
que o segundo é: “amarás o teu próximo como a ti 
mesmo” (Mc 12,31). 

Para nós, além de compreendermos o que o 
Senhor no pede nestes mandamentos, que podem-
os expressar de outra forma, como: “amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos”, ainda encontramos o testamento final 
de Jesus ao final da última ceia, quando diz aos 
seus discípulos: “Dou-vos um mandamento novo: 

que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei, amai-vos 
também uns aos outros” (Jo 13, 34). Eis, portanto, aqui nesta 
mensagem, uma indicação importante para nosso relaciona-
mento com Deus e com os irmãos de forma a agradar a Deus 
e observar fielmente os seus mandamentos.

 Caros irmãos e irmãs! Observando que estamos em 
um momento melhor em relação à pandemia da Covid-19 
e, seguindo ainda os cuidados sanitários necessários, já po-
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demos retomar a participação na vida de nossas comu-
nidades. A vida cristã alimentada pela Palavra e pela Euca-
ristia, torna-se uma fonte de bênção para todos os que nos 
rodeiam, instrumento de transformação social e resposta ao 
amor de Deus por toda a humanidade. Desta forma, recorda-
mos o que nos diz a Exortação de São João Paulo II, “Dies 
Domini” sobre o valor do Domingo: 

 “O dia do Senhor — como foi definido o domingo, 
desde os tempos apostólicos, mereceu sempre, na história da 
Igreja, uma consideração privilegiada devido à sua estreita 
conexão com o próprio núcleo do mistério cristão. [...] É 
a Páscoa da semana, na qual se celebra a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, o cumprimento n'Ele da primeira 
criação e o início da « nova criação » (cf. 2 Cor 5,17).  [...] 
Ao domingo, portanto, aplica-se, com muito acerto, a ex-
clamação do Salmista: « Este é o dia que Senhor fez: exulte-
mos e cantemos de alegria » (118 [117], 24). [...] É convite a 
reviver, de algum modo, a experiência dos dois discípulos de 
Emaús, que sentiram « o coração a arder no peito », quando 
o Ressuscitado caminhava com eles, explicando as Escritu-
ras e revelando-Se ao « partir do pão » (cf. Lc 24,32.35). É o 
eco da alegria, ao princípio hesitante e depois incontida, que 
os Apóstolos experimentaram na tarde daquele mesmo dia, 
quando foram visitados por Jesus ressuscitado e receberam 
o dom da sua paz e do seu Espírito” (cf. Jo 20,19.23). (1)

“Aos discípulos de Cristo, contudo, é-lhes pedido que 
não confundam a celebração do domingo, que deve ser uma 
verdadeira santificação do dia Senhor, com o « fim de semana 
» entendido fundamentalmente como tempo de mero repouso 
ou de diversão. Urge, a este respeito, uma autêntica maturi-
dade espiritual, que ajude os cristãos a « serem eles próprios 
», plenamente coerentes com o dom da fé, sempre prontos a 
mostrar a esperança neles depositada (cf. 1 Pd 3,15). Isto im-
plica também uma compreensão mais profunda do domingo, 
para poder vivê-lo, inclusivamente em situações difíceis, com 
plena docilidade ao Espírito Santo”. (4)

“Com efeito, o dever de santificar o domingo, sobretu-
do com a participação na Eucaristia e com um repouso per-
meado de alegria cristã e de fraternidade [...]. Verdadeira-
mente, grande é a riqueza espiritual e pastoral do domingo, 
tal como a tradição no-la confiou. Vista na totalidade dos 
seus significados e implicações, constitui, de algum modo, 
uma síntese da vida cristã e uma condição necessária para 
bem a viver. Compreende-se, assim, por que razão a Igreja 
tenha particularmente a peito a observância do dia do Sen-
hor, permanecendo ela uma verdadeira e própria obrigação 
no âmbito da disciplina eclesial. Mas, uma tal observância, 
antes ainda de ser sentida como preceito, deve ser vista como 
uma exigência inscrita profundamente na existência cristã. É 
de importância verdadeiramente capital que cada fiel se con-
vença de que não pode viver a sua fé, na plena participação 
da vida da comunidade cristã, sem tomar parte regularmente 
na assembleia eucarística dominical. Se se realiza na Eucar-
istia aquela plenitude de culto que os homens devem a Deus 
e que não tem comparação com qualquer outra experiência 
religiosa, uma expressão particularmente eficaz disso verifi-
ca-se precisamente quando, ao domingo, se congrega toda a 
comunidade, obedecendo à voz do Ressuscitado que a con-
voca para lhe dar a luz da sua Palavra e o alimento do seu 
Corpo, como fonte sacramental perene de redenção. A graça, 
que dimana dessa fonte, renova os homens, a vida, a história. 
(81) [...] E os seus discípulos, renovando-se constantemente 
no memorial semanal da Páscoa, tornem-se anunciadores 
cada vez mais credíveis do Evangelho que salva e constru-
tores ativos da civilização do amor”. (87)

Prezados irmãos e irmãs. Peçamos ao Espírito San-
to que nos ajude a retomar com alegria, nossa participação 
na Igreja e, valorizando o domingo como “Dia do Senhor”, 
alcancemos a graça de vivermos fielmente o mandamento 
deixado por Ele. Amém!

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

Ser Santo? Como?
(A Voz da Diocese – 10/10/21)

Caríssimos irmãos e irmãs que nos 
acompanham na Voz da Diocese, nossa 
saudação de paz e alegria no Senhor.

 Ao abrirmos o mês de novembro, 
nos deparamos com a grande Solenidade 
de todos os Santos, que ao coincidir com 
um dia de semana, é celebrada no do-
mingo seguinte. Queremos nos perguntar: Ser santo? Como?

 Como muitos santos são celebrados em dias específ-
icos, a Igreja celebra numa só data, todos os santos e santas 
que nem sempre são conhecidos. A santidade é um dom e um 
chamado para todos que deve construí-la num caminho a ser 
percorrido com simplicidade, com amor e doação. Ser san-

to é viver com um coração voltado para 
Deus e para os irmãos, de forma que o 
amor que devotamos a Deus se expresse 
nas ações em favor de nossos irmãos e 
irmãs. É viver a alegria de quem se en-
trega na confiança a Deus; é viver a vida 
com a certeza do bem que Deus nos pro-

porciona e do bem que podemos fazer em favor do outro, 
apesar de nossos limites e dificuldades. Saber que todo bem 
transforma nossa vida e a vida de outrem. É recordar que 
“todo o bem que fazemos para nós mesmos, morre conosco; 
mas todo o bem que fazemos aos outros, se torna eterno, 
pois se multiplica na vida daqueles que o recebe”. 
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Prezados irmãos e irmãs. Santidade é viver de maneira 
que tudo o que se faz seja agradável a Deus; é reconhecer os 
próprios limites e lutar contra eles, especialmente o pecado que 
nos distancia de Deus, dos irmãos e até de nós mesmos, nos 
tornando amargos, tristes e abatidos. Santidade se constrói na 
humildade, vivendo plenamente aquilo que se é, reconhecen-
do que formos “criados à imagem e semelhança de Deus”. 

A liturgia que refletimos nesta ocasião nos convida a 
voltar nosso olhar para Deus, mesmo em meio às dificuldades 
e com todos os santos e santas, colocar em nossa vida o que 
de sua palavra aprendemos. A leitura do Livro do Apocalipse 
de São João mostra a multidão dos santos que, vivendo o 
seguimento de Cristo, foram fiéis em todos os momentos da 
vida. A primeira Carta de São João nos alegra apresentando 
o presente que Deus nos deu: “... sermos chamados filhos de 
Deus! E nós o somos!” (1Jo 3,1). Com isso somos partici-
pantes da graça de “santos como Deus é santo”. 

Para viver este caminho de santidade, Jesus orien-
ta seus seguidores, dando-lhes um programa de vida, no 
grande discurso do sermão da montanha, ou como dizemos: 
“as bem-aventuranças” (Mt 5,1-12a). Um programa exigen-
te, profundo e capaz de mudar completamente o rumo da 

vida de qualquer um. Um programa que desafia a qualquer 
um, mas que indica um caminho seguro, seja no seguimento 
de Cristo, seja na construção de uma vida verdadeiramente 
santa. Bem-aventurado é aquele que fiel a Deus, observa 
seus ensinamentos e faz a opção pelos valores do Reino. É 
aquele que tem um olhar voltado para Deus e outro para os 
irmãos e irmãs, especialmente os oprimidos, frágeis, doentes 
e sofredores. Que vive o processo de contínua conversão. 

Caríssimos. Ser santo é viver a vida como testemu-
nha do amor de Deus derramado em nossos corações, trans-
bordando alegria em meio a tristeza; esperança em meio ao 
desespero; fé em meio às dúvidas e acima de tudo a confi-
ança naquele em quem depositamos nossa vida.

Que todos os santos e santas de Deus intercedam por 
nós e que seus exemplos sejam uma fonte de inspiração para 
prosseguirmos na construção de uma vida verdadeiramente 
santa, na esperança de cantarmos ao Senhor com a multidão 
dos santos em sua casa. Que Deus nos abençoe e nos condu-
za sempre num caminho de santidade. Amém!”

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

5º Dia Mundial dos Pobres
(A Voz da Diocese – 10/10/21)

 Saudamos mais uma vez a todos os 
que acompanham a Voz da Diocese, neste 
33º Domingo do Tempo Comum, e em co-
munhão com toda a Igreja, particularmente 
com o Papa Francisco, celebramos o 5º Dia 
Mundial dos Pobres.

 Caminhando para o final do tempo 
litúrgico, a Palavra de Deus nos propõe uma 
reflexão sobre os tempos apocalípticos, despertando à espe-
rança da vida futura, ou seja, da vida para além da morte – 
vida em plenitude.

 A linguagem usada nos textos bíblicos causa certo 
impacto aos nossos ouvidos ao falar de coisas pavorosas 
que devem acontecer. No entanto, este aspecto se refere aos 
acontecimentos da vida presente e da vida futura, em meio 
à qual, Deus vem para salvar o seu povo. Um Deus já pre-
sente em nossa história, num mundo que passa. Desta forma, 
convida à vigilância e à vivência dos valores do Reino de 
Deus que nos permitem ultrapassar as barreiras do tempo, na 
acolhida da vida eterna.

 Com toda a Igreja, respondendo ao convite do Papa 
Francisco, também somos chamados a celebrar o Dia Mun-
dial dos Pobres em sua 5º edição, sendo que neste ano tem 
como tema: «Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7).

O Papa Francisco, em sua mensagem para esta ocasião, 
nos escreve: «Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7), “é 
um convite a não perder jamais de vista a oportunidade que se 
nos oferece para fazer o bem. Como pano de fundo, pode-se 

vislumbrar o antigo mandamento bíblico: «Se 
houver junto de ti um indigente entre os teus 
irmãos (…), não endurecerás o teu coração e 
não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. 
Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, 
de acordo com a sua necessidade, aquilo que 
lhe faltar. (…) Deves dar-lhe, sem que o teu 
coração fique pesaroso; porque, em recompen-

sa disso, o Senhor teu Deus, te abençoará em todas as realizações 
das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra» 
(Dt 15, 7-8.10-11). E na mesma direção, coloca-se o apóstolo 
Paulo, quando exorta os cristãos das suas comunidades a socor-
rer os pobres da primeira comunidade de Jerusalém e a fazê-lo 
«sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá 
com alegria» (2 Cor 9, 7). Não se trata de serenar a nossa con-
sciência dando qualquer esmola, mas antes contrastar a cultura 
da indiferença e da injustiça com que se olha os pobres”.

Conclui o Papa: “Faço votos de que o Dia Mundial 
dos Pobres, chegando já à sua quinta celebração, possa radi-
car-se cada vez mais nas nossas Igrejas Locais e abrir-se a 
um movimento de evangelização que, em primeira instân-
cia, encontre os pobres lá onde estão. Não podemos ficar 
na espera que batam à nossa porta, é urgente ir ter com eles 
em suas casas, nos hospitais e casas de assistência, nas es-
tradas e nos cantos escuros onde, por vezes, se escondem e 
nos centros de refúgio e de acolhimento. É importante com-
preender como se sentem, o que estão a pensar e quais os 
desejos que tem no coração”.
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Caríssimos irmãos e irmãs, unindo a mensagem da 
liturgia, que nos propõe a pensar na vida eterna a partir dos 
acontecimentos da vida presente, a mensagem do Papa Fran-
cisco nos chama à vida fraterna e solidária, especialmente 
com os mais pobres. Cabe-nos, portanto, estar vigilantes e 
comprometidos com a promoção do bem em todas as opor-

tunidades de nossos relacionamentos, fazendo de nossa ex-
istência, neste mundo, uma antecipação das alegrias e espe-
ranças prometidas para a vida eterna.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Nota retificada de esclarecimento da Diocese de Erexim
Considerando equívoco de nossa par-

te na nota de esclarecimento emitida no dia 
08 deste mês, pedimos desculpas, particu-
larmente aos membros da Igreja Apostóli-
ca Conservadora do Brasil e à Igreja Vétero 
Católica no Brasil e reeditamos com as devi-
das retificações, que não alteram seu conteú-
do, como segue:

Considerando eventos recentes que en-
volvem a pessoa do Sr. Valdecir Balbinot, 
que, apresentando-se como padre, visita 
famílias e realiza “celebrações” junto ao San-
tuário da Santa Cruz, Lajeado Paca, e do Sr. João Carlos 
Zanella, que, apresentando-se como bispo, vem visitando 
casas e nelas realiza “celebrações” no Município de Carlos 
Gomes e região; com o objetivo único de zelar pelo bem do 
rebanho a nós confiado, evitando dúvidas e confusão entre 
os fiéis, esclarecemos:

O Sr. Valdecir Balbinot, bem como outros que têm 
se apresentado com títulos de “bispo”, “presbítero” ou 
“diácono” e realizado celebrações especialmente junto ao 
Santuário da Santa Cruz, pertence à Igreja Vétero Católica 
no Brasil e, portanto, não são da Igreja Católica Apostólica 
Romana e evidentemente, não estão em comunhão com o 
Papa e nem com o Bispo e os Padres de nossa Diocese;

A respeito especificamente do Sr. Valdecir Balbinot:
Embora se apresente como “padre”, é importante es-

clarecer que o mesmo ingressou na Igreja Vétero Católica 
no Brasil e nela recebeu a ordenação, que não é reconhecida 
pela Igreja Católica Apostólica Romana;

 O Sr. Valdecir Balbinot com muita frequência tem re-
alizado atos de culto junto ao Santuário Nossa Senhora da 
Santa Cruz, desconsiderando que a Sra. Dorothéa Menegon 
Farina, a quem popularmente se atribuem visões de Nossa 
Senhora onde está hoje o Santuário, deixou em seus escritos 
que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostóli-
ca Romana. A propriedade do Santuário está escriturada em 
nome da Mitra Diocesana de Erexim, por doação da Sra. 
Dorothéa.

A respeito especificamente do Sr. João Carlos Zanel-
la:

Embora se apresente como “padre” e “bispo”, usando 
as vestes e insígnias próprias (báculo e mitra) é importante 
esclarecer que o mesmo foi sim, por diversos anos, Padre 

da Diocese de Vacaria (RS), mas a abandonou 
e consequentemente, a Igreja Católica Apos-
tólica Romana em janeiro deste ano de 2021, 
ingressando, em seguida, na “Igreja Católica 
Apostólica Independente – Servos de Maria”, 
incorrendo assim em delito de “apostasia”, 
razão pela qual recebeu declaração de exco-
munhão do Bispo Diocesano de Vacaria, Dom 
Silvio Guterres Dutra.

Respeitamos os nossos irmãos de to-
das as denominações religiosas, no espírito 
com que Nosso Senhor Jesus Cristo pede que 

o façamos, mas precisamos alertar os nossos fiéis diocesanos 
a fim de que não incorram no erro de acreditar tratar-se de 
uma única e mesma Igreja. Embora o nome seja parecido, 
os títulos com que se apresentam (padre e bispo) sejam ig-
uais, as vestes idênticas e os ritos semelhantes (conservan-
do também a veneração a Nossa Senhora), tudo aquilo que 
realizam: batizados, casamentos, crismas, celebrações 
eucarísticas ou outros sacramentos, não é reconhecido 
validamente pela nossa Igreja e pela nossa fé. Assim, ex-
ortamos os nossos fiéis que, tendo dúvidas a este respeito, 
busquem informações junto aos Padres das Paróquias da Di-
ocese ou junto à nossa Cúria Diocesana.

Visando o atendimento pastoral do referido Santuário, 
na última reunião do clero, dia 09 de novembro passado, de-
signei o Reverendo Pe. Gladir Giacomel, vigário paroquial 
da Catedral São José, como seu Capelão.

Pela intercessão de Nossa Senhora, invoco sobre to-
dos copiosas bênçãos e desejo frutuosa preparação ao Natal 
neste Advento de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Erexim, 13 de dezembro de 2021.
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Adoração Perpétua na Diocese de Erexim
Erechim, 11 de novembro de 2021.

PREZADOS PADRES:
Párocos e Vigários paroquiais
Saudações fraternas!
Motivados pela realização do 18º. 

Congresso Eucarístico Nacional, de 11 
a 15 de novembro do próximo ano, em 
Olinda e Recife / PE e cientes que a Eu-
caristia é o centro de nossa vida espir-
itual e de nossas comunidades, propo-
mos o Projeto de Adoração Perpétua 

para a nossa Diocese de Erexim.
Tendo sido aprovado na reunião do clero, nesta 

terça-feira, dia 09 de novembro, segue em anexo o dia es-
tipulado para cada Paróquia, responsável para realizá-la e a 
indicação de como proceder, reforçando que a data é fixa. O 

tempo de adoração é, no mínimo de duas horas, podendo 
cada paróquia decidir se quer prolongar o tempo. Organizar 
no horário que melhor se adapte a presença de maior partic-
ipação possível da comunidade.

Data de Início na Diocese: Primeiro Domingo do Ad-
vento, dia 28 deste mês.

O que fazer? Oração do terço, canto, fundo musical e 
principalmente silêncio para oração pessoal.

Com o desejo de que nossa Diocese seja fortalecida e 
reavivada espiritualmente pela oração e adoração ao Santís-
simo Sacramento da Eucaristia em nossas comunidades, re-
iteramos votos de gratidão e apreço pelo vosso empenho.

Fraternalmente,
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Diocese de Erexim - dia de Adoração 
N. Paróquia Padroeiro            Dia Pad. Dia/adoração

1 Estação Santa Terezinha do M. Jesus 1º/out 1º

2 Campinas do Sul N. Sra. dos Navegantes 02/fev 2

3 Progresso - Erechim São Francisco de Assis 04/out 3

4 Mariano Moro São Francisco de Assis 04/out 4

5 Paulo Bento Sagrado Coração de Jesus 15/jun 5

6 Severiano de Almeida São Caetano 07/ago 6

7 Barrão de Cotegipe N. Sra. do Rosário 07/out 7

8 Getúlio Vargas Imaculada Conceição 08/dez 8

9 Erval Grande N. Sra. da Glória 15/ago 9

10 Jacutinga Santo Antonio 13/jun 10

11 Entre Rios do Sul N. Sra. de Fátima 13/mai 11

12 Bela Vista - Erechim N. Sra. Aparecida 12/out 12

13 Atlântico - Erechim Santa Luzia 13/dez 13

14 São Valentim São Valentim 14/fev 14

15 Viadutos Sagrado Coração de Jesus 15/jun 15

16 Itatiba do Sul São Roque 16/ago 16

17 Três Arroios Santa Isabel da Hungria 17/nov 17

18 Capo Êre N. Sra. das Dores 15/set 18

19 Catedral São José 19/mar 19

20 Seminário São José São José 19/mar 19

21 Santuário Marc. Ramos N. Sra. da Salette 19/set 19

22 Benjamim Constant São Roque 16/ago 20

23 Gaurama São Luís Gonzaga 21/jun 21

24 São Cristóvão São Cristóvão 25/jul 22

25 Três Vendas - Erechim N. Sra. da Salette 19/set 23

26 Marcelino Ramos São João Batista 24/jun 24

27 Aratiba São Tiago 25/jul 25

28 Carlos Gomes Santa Ana 26/jul 26

29 Áurea N. Sra. do Monte Claro 26/ago 27

30 São Pedro - Erechim São Pedro 29/jun 28

31 Sede Dourado São Pedro 29/jun 29

32 Barra do Rio Azul N. Sra. Medianeira 30/mai 30

33 Santuário de Fátima N. Sra. de Fátima 13/mai 13 e 31

Tempo de Adoração: Mínimo de 2 horas no dia estipulado.
Horário fixo: Como for melhor p/ a comunidade - Não mudar cada mês.
Responsáveis: Párocos, Vigários Paroquiais, Diáconos e Ministros (as).

O que fazer? Terço, cantos, orações - silêncio e oração pessoal.
Participação: Convite para toda a comunidade, motivando-a sempre.
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Entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil avaliam o Auxílio 
Brasil como “programa muito aquém do estágio da pobreza no país”
As entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo 

Brasil publicaram na manhã do dia 7 de dezembro uma 
Carta Aberta à sociedade brasileira, no jornal Folha de 
São Paulo, no qual manifestam “perplexidade com a forma 
pela qual a população mais pobre e vulnerável vem sendo 
tratada, quando as consequências da pandemia assombram 
o Brasil”.

Em defesa dos mais pobres 
e vulneráveis

Nós, entidades signatárias 
do Pacto pela Vida e pelo Bra-
sil, historicamente comprometi-
das com a defesa do Estado 
Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça so-
cial, acompanhamos com preocupação a multifacetada crise 
que o país atravessa. Enlutados pelos mais de 615.000 mor-
tos da COVID-19 e solidários com seus familiares, mani-
festamos nossa perplexidade com a forma pela qual a popu-
lação mais pobre e vulnerável vem sendo tratada, quando as 
consequências da pandemia assombram o Brasil.

A crise sanitária escancarou um país injusto e desigual, 
com altos índices de desemprego e insegurança alimentar. A 
Constituição Federal de 1988 prescreve, no seu art. 6º, que 
são diretos sociais do povo brasileiro “a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados”. Direitos sociais 
não são favores de governos, mas deveres do Estado.

Quando o Brasil mais necessita de políticas públicas 
efi cientes e equilibradas, assistimos à extinção pelo gover-
no federal do Bolsa Família, programa testado, aprovado e 
reconhecido nacional e internacionalmente como um dos 
maiores instrumentos de transferência de renda já imple-
mentados. Some-se a isso o fi m do Auxílio Emergencial, que 
foi essencial em tempos da pandemia.

Em 2020, este auxílio foi pago a 68,3 milhões de pes-
soas, segundo o Ministério da Cidadania. Em 2021 caiu para 39 
milhões. Agora cria-se o Auxílio Brasil, um programa de gov-
erno com fortes suspeitas de motivação eleitoreira, para atender 
apenas 17 milhões de famílias. Depois de votada no Congres-
so Nacional, a MP do Auxílio Brasil confi rma a exclusão de 
pelo menos quatro milhões de famílias que seriam elegíveis ao 
benefício, cujo atendimento fi cará à mercê de haver ou não es-
paço orçamentário. Seja como for, os patamares adotados estão 
muito aquém do estágio atual da pobreza no país.

Nossa preocupação se agrava ao dar conta de que, para 
viabilizar o Auxílio Brasil, manipula-se econômica e politi-
camente o dinheiro público. Primeiro, ao se propor como 
fonte de sustentação do programa recursos vindos do não 
pagamento de precatórios, dívidas que o Estado tem não só 
com estados ou municípios, mas com pessoas. E, no jogo 

pela aprovação do novo auxílio, 
vêm à tona o estranho relaciona-
mento entre o Poder Executivo e 
o Poder Legislativo, sob a forma 
de um “orçamento secreto”. Ou 
seja, de verbas públicas que, at-
ravés de artifícios regimentais, 

são direcionadas a parlamentares “comprometidos com o 
governo”.

Diante desses fatos e do quadro social vigente, as en-
tidades que subscrevem esta carta assumem o compromisso 
de acompanhar as tratativas entre Congresso Nacional e o 
Governo Federal, para que não se prejudique e ou se retarde 
a implementação de políticas públicas urgentes em favor dos 
mais vulneráveis, que não podem ser deixados à margem 
como se fossem culpados da sua condição!

Conclamamos a sociedade civil a exigir do Congresso 
Nacional a criação de um efetivo programa de transferên-
cia de renda, de proporções compatíveis com o desemparo e 
a fome que hoje castigam expressiva parcela da população 
brasileira. E que este programa esteja acompanhado do for-
talecimento do SUS, sem o qual muitos brasileiros não rea-
girão ao duro legado da Covid-19.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – OAB
José Carlos Dias - Presidente da Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão 
Arns

Luiz Davidovich - Presidente da Academia Brasileira 
de Ciências – ABC

Paulo Jeronimo de Sousa - Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI

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

Fonte: CNBB

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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Entidades que estiveram à frente da organização da V Jornada 
Mundial dos Pobres no Brasil divulgam manifesto

As organizações e entidades que 
estiveram à frente da realização, no Bra-
sil, desde o dia 14 de setembro, das ações 
em torno da V Jornada Mundial dos Po-
bres, convocada pelo Papa Francisco, 
divulgaram no sábado, 13 de novembro, 
um  manifesto no qual denunciam aspec-
tos da realidade brasileira que agravam 
a situação em que vivem os empobrecidos 
e empobrecidas.

O manifesto foi produzido Comissão Episcopal Pas-
toral para a Ação Sociotransformadora e Setor de Mobili-
dade Humana da CNBB em parceria com Pastorais Sociais 
e organismos da Igreja: Semana Social Brasileira, Cáritas 
Brasileira, Pastoral Carcerária, Pastoral dos Povos de Rua, 
Pastoral Operária, Pastoral da Mulher Marginalizada, 
Serviço Pastoral dos Migrantes, Conferência dos Religiosos 
do Brasil, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Pascom 
Brasil, Conselho Pastoral dos Pescadores e Signis Brasil.

Íntegra do texto - Manifesto por ocasião da V Jorna-
da Mundial dos Pobres

Nós, da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação So-
ciotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), das Pastorais Sociais e dos Organismos da 
Igreja no Brasil, em atenção ao chamado do papa Francisco 
para a celebração do V Dia Mundial dos Pobres, vimos reali-
zando, desde o dia 14 de setembro, a V Jornada Mundial dos 
Pobres, razão pela qual apresentamos este Manifesto.

Denunciamos o cenário vergonhoso de descaso e de 
sofrimento dos pobres que se instaurou em no Brasil. Ob-
servamos o aumento exponencial de pessoas em situação de 
empobrecimento e o agravamento do que os especialistas 
chamam de “pobreza extrema”.

O motivo de nosso protesto é impulsionado pelo con-
vite do papa Francisco, em sua mensagem para o V Dia 
Mundial dos Pobres, celebrado no dia 14 de novembro deste 
ano, que nos convoca à reflexão: “Sempre tereis pobres entre 
vós” (Mc 14, 7). O pobre sempre está entre nós, no entanto, 
não podemos nos conformar com a indiferença, naturalizar 
a pobreza e aceitar o desmonte de ações de proteção social 
aos empobrecidos que vêm ocorrendo no Brasil. Isso tudo, 
em nome de um poder econômico e de interesses políticos 
que causam morte.

Potencializamos o clamor que vem dos territórios: dos 
povos originários e comunidades tradicionais, que sofrem os 
impactados pelas invasões e grilagens de suas terras, águas 
e florestas, destruindo suas vidas, culturas, ancestralidades 
e identidades. Além desses impactos econômicos e socio-
ambientais, enfrentam a onda de violência no campo e os 
impactos do preconceito e do racismo.

Reconhecemos nossa responsabili-
dade com o cuidado e a defesa da vida, 
especialmente dos mais pobres. Por isso, 
manifestamos nosso repúdio à condição 
degradante a que é submetida essa par-
cela da sociedade, com a subtração dos 
direitos básicos como moradia, saúde, 
habitação e alimentação. Tal condição se 
soma à humilhante marca de 15 milhões 
de pessoas desempregadas e de tantas 

outras jogadas na informalidade, desalentadas, em condições 
precárias e de subemprego.

Na questão da moradia, a população pobre não tem 
condições de pagar o aluguel e é, muitas vezes, submetida às 
ordens de despejo. Há uma legião de pessoas em situação de 
rua, à mercê do tráfico e da violência, como únicas formas 
de sobrevivência; há milhares de migrantes e refugiados em 
situação de alta vulnerabilidade agravada pela pandemia; as 
cadeias públicas e presídios estão abarrotados de jovens, a 
maioria deles pobres, negros, periféricos e muitos indígenas 
trancafiados por um sistema carcerário que não diferencia 
homens e mulheres e não lhes garante condições mínimas de 
sobrevivência e possibilidade de reinserção social.

A pandemia, causada pela Covid-19, afetou todo o 
planeta, ceifando milhões de vidas, dentre as quais, mais de 
610 mil em nosso país, deixando outras milhões de famílias 
enlutadas e milhares de órfãos. Estas viram seus entes queri-
dos partirem precocemente por conta do descaso dos gover-
nantes brasileiros que deixaram prevalecer a ideologia per-
versa de um negacionismo que mata e deixa morrer.

Manifestamos nossa indignação, por entender que tal 
quadro não é fruto do acaso, mas fruto de opções governa-
mentais alicerçadas no modelo econômico neoliberal, conse-
quência perversa do capitalismo, que vem empurrando mais 
de 19 milhões de pessoas para a linha da miséria absoluta, 
somando-se a outros 100 milhões de brasileiros que estão 
em estado de insegurança alimentar.

O resultado visível são os flagrantes de pessoas em 
filas na busca por ossos de animais para se alimentarem ou à 
procura por comida em caminhões de lixo. São famílias in-
teiras nesta cena deprimente, na disputa pela sobrevivência, 
revelando uma triste e inconcebível crise humanitária.

Diante de tal quadro, reivindicamos que nossos gover-
nantes se sensibilizem, se comprometam e cumpram o que 
prevê a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, quando 
estabelece os objetivos fundamentais da República Brasilei-
ra: Construir uma sociedade livre, justa e solidária; Garantir 
o desenvolvimento nacional; e Erradicar a pobreza, a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
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O impacto da pandemia sobre a humanidade revela o 
quanto a vida é tênue e a sobrevivência de cada ser humano 
depende do esforço criativo de todas as pessoas. E, mais, 
deixa-nos uma severa lição: tudo está interligado e é urgente 
colocarmos em prática instrumentos e sistemas de equidade 
que garantam a preservação da vida e a sobrevivência de 
nossa Casa Comum, o planeta Terra.

Convocamos cristãs e cristãos, mulheres e homens de 
boa vontade, a exercemos com firmeza e a fazermos um coro 
em uníssono denunciando estas injustiças e assumirmos, em 
nossas vidas, as recomendações do papa Francisco para que 
enfrentemos e afirmemos corajosamente e com profetismo:

“Não à uma economia de exclusão”.
“Não à cultura descartável” (EG, n. 53).
“Não à globalização da indiferença” (EG, n. 54).
“Não à idolatria do dinheiro” (EG, n. 55).
“Não à especulação financeira” (EG, n. 56).
“Não ao dinheiro que domina ao invés de servir” (EG, n. 57).
“Não à desigualdade social que gera violência” (EG, n. 59).
Brasil, novembro de 2021
Dia Mundial dos Pobres
Fonte: CNBB

CNBB divulga Mensagem por ocasião
da 26ª Conferência do clima, a COP 26

Estamos atentos aos debates, acordos e deliberações da 
Conferência da ONU (COP26), realizada em Glasgow, na Es-
cócia. A COP26 se apresenta ao mundo como esperança. Es-
pera-se que os organismos internacionais, governos e todos os 
segmentos da sociedade civil, no atual 
contexto socioambiental que demanda 
ações urgentes, audaciosas e eficazes, 
combatam as mudanças climáticas e 
garantam a continuidade de todas as 
formas de vida, investindo na Vida 
– dom maior e inviolável. Essa Con-
ferência do Clima desafia o mundo in-
teiro e precisa interpelar particularmente o Brasil, que tem ter-
ritórios e biomas ameaçados. O mais recente informe do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apon-
ta que o aumento da emissão de gases de efeito estufa provo-
ca irreversíveis transformações no Brasil, principalmente no 
Semiárido, no Cerrado e na Amazônia, com consequências di-
retas no regime climático de outras regiões do país e da Améri-
ca Latina. Com a aceleração do desmatamento e das queimadas, 
o Brasil contribui também com o aquecimento do planeta – con-
taminando a atmosfera em cerca de 2,17 bilhões de toneladas de 
dióxido de carbono, segundo dados de 2019, apresentados pelo 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

As previsões do IPCC indicam que o Nordeste brasile-
iro, o Centro-Oeste e a região Norte se tornarão mais secos e 
quentes nas próximas décadas, caso a emissão de carbono não 
seja zerada ainda na atual década. Tal cenário agravará ainda 
mais a aguda crise socioambiental em que estamos imersos, 
com a ampliação de desigualdades sociais, degradação de ter-
ritórios, fazendo desaparecer espécies animais e vegetais. A hu-
manidade poderá ter de conviver com ambientes inóspitos que 
ameaçam a continuidade da vida.

A Igreja Católica no Brasil, no horizonte da Doutrina So-
cial da Igreja e em comunhão com o Papa Francisco, reafirma 
o seu compromisso com a justiça socioambiental, na perspecti-
va da Ecologia Integral – reconhecendo a dignidade da pessoa 

humana, o destino universal dos bens e o direito inegociável à 
vida para as presentes e futuras gerações.

Preocupa-nos que, diante das ameaças aos povos tradi-
cionais e seus territórios, estes mesmos estejam alijados dos 

espaços e processos de reflexão e de-
liberação sobre suas vidas. A humani-
dade ainda carece de processos capaz-
es de levá-la à reflexão sobre a sua 
própria existência. É ilusório acreditar 
que apenas as tecnologias conseguirão 
solucionar a catástrofe ambiental em 
curso, ou que as estratégias de mer-

cado bastem para proteger e garantir um meio ambiente justo 
e sustentável para todas as pessoas, desconsiderando as indi-
cações de organizações e instituições com presença histórica 
junto às comunidades do campo e da cidade.

A COP26 é, assim, decisiva, pelo dever ético de oferecer 
aos governos inspirações para suas políticas locais no enfren-
tamento das mudanças do clima, bem como o fortalecimento 
da solidariedade internacional, porque as crises experimentadas 
com o aquecimento global devem ser solucionadas coletiva-
mente. Além disso, por seus acordos e deliberações, permitirá 
acompanhar e saber quais os organismos, governos, empresas e 
organizações estão dispostos a promover rupturas, transformar 
radicalmente estruturas de produção, consumo e priorizar nas 
suas agendas a defesa dos pobres e da Casa Comum, adotando 
medidas fortes.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organis-
mos eclesiais e outras instituições católicas, em sintonia com 
instituições e organizações da sociedade civil, continuarão 
acompanhando as agendas socioambientais no Brasil, promov-
endo a dignidade da pessoa humana, o cuidado com a Casa Co-
mum, no horizonte de uma Ecologia Integral.

Inspirados pela Mãe de Deus e nossa, discípula exem-
plar, acompanharemos e exigiremos o cumprimento das delib-
erações da COP26, comprometidos com a justiça, dignidade e 
direitos aos povos e respeito à Casa Comum.
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Brasília – DF, 10 de novembro de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente da CNBB
Cardeal Dom Cláudio Hummes - Presidente da Comissão 

Episcopal para a Amazônia – CNBB
Dom Sebastião Lima Duarte - Presidente da Comissão 

Episcopal Especial para a Ecologia Integral e Mineração – 
CNBB

Dom José Valdeci Santos Mendes -  Presidente da 
Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora – CNBB,  
Presidente do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP)

Dom Erwin Kräutler - Presidente da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (REPAM-Brasil)

Dom Mário Antônio da Silva - Presidente da Cáritas Bra-
sileira

Dom Roque Paloschi - Presidente do Conselho Indigeni-
sta Missionário (CIMI)

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira - Presidente da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Fonte: CNBB Sul 1

Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB aler-
ta, em nota, sobre novos esquemas de contrabando de pessoas

A Comissão Episcopal Pastoral 
Especial de Enfrentamento ao Tráfico 
Humano da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) divulgou dia 
15 de dezembro, uma nota na qual mani-
festa preocupação com a realidade apre-
sentada pela reportagem apresentada no 
Fantástico, no domingo anterior (12), 
sobre a megaoperação internacional que 
descobriu um novo esquema para entrar ilegalmente nos EUA: “as 
famílias de mentira”. De acordo a matéria, este novo esquema está 
a serviço do tráfico de pessoas, e só neste ano, movimentou R$ 8 
bilhões no Brasil, segundo a estimativa da Polícia Federal.

Íntegra da nota
MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE REPORTAGEM 

VEICULADA SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS
“Não tenhais medo: vós valeis mais do que muitos pardais” 

(Mt 10,31)
No último domingo, dia 12, foi apresentada uma reporta-

gem no Fantástico, programa da TV Globo, sobre a megaoperação 
internacional que descobriu um novo esquema para entrar ilegal-
mente nos EUA: “as famílias de mentira”. Este esquema está a 
serviço do tráfico de pessoas, e só neste ano, movimentou R$ 8 
bilhões no Brasil, segundo a estimativa da Polícia Federal.

A Comissão Episcopal Pastoral Especial de Enfrentamento 
ao Tráfico Humano da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil), vê com preocupação e indignação as realidades de ex-
ploração associadas ao tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Os 
criminosos assumem estratégias cada vez mais ousadas para burlar as 
leis, manipulando os laços afetivos e transformando pessoas em mer-
cadoria. Dentre essas estratégias criam-se “famílias de mentira” para 
possibilitar a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos e por 
consequência em outros países. O chamado "Rei dos Coiotes", que 
faz parte de uma quadrilha internacional e o esquema para criação 
dessas famílias, deflagra outras questões estruturais como a violação 
e exploração de crianças e adolescentes, mulheres e trabalhadores, 
atingindo especialmente as cidades próximas às fronteiras.

Ainda dentro desta triste e abominável realidade de ex-
ploração e violência contra seres humanos, outra notícia tem sido 
visibilizada nesta semana: “naturalização e subnotificação do casa-
mento infantil (menores de 18 anos), formal ou informal”. Em mais 

de 94% dos casos, as meninas são as víti-
mas. Segundo dados do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística) 
em 2019, 80.829 meninas de até 19 anos 
se casaram oficialmente no Brasil, 169 
delas tinham menos de 15 anos de idade. 
A união precoce somada às vulnerabili-
dades sociais de raça e de gênero geram 
mais violências às pessoas já fragilizadas 

econômica e socialmente, e colocam em risco a dignidade das meni-
nas, com potencial para se tornarem vítimas de tráfico humano.

Diante dessa conjuntura violenta, reconhecemos e valori-
zamos o trabalho dos órgãos de fiscalização e denuncia, como a 
Polícia Federal e da imprensa. E exigimos do Estado

Brasileiro uma maior atuação na responsabilização dos 
agentes destes crimes, na implantação das políticas públicas, 
celeridade nos canais responsáveis pelo cumprimento da leg-
islação e medidas de proteção aos migrantes e refugiados e às 
vítimas do tráfico de pessoas. Conclamamos todas as pessoas 
comprometidas com a dignidade humana, para não fecharem os 
olhos e os ouvidos diante dessas situações. Colaborem e apoiem 
as iniciativas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Onde você 
identificar situações suspeitas de serem criminosas e associadas 
ao tráfico de pessoas, não se omita, busque apoio e formas de 
denúncias nos âmbitos locais e nacionais. Denuncie! Disque 100.

Dom Evaristo Pascoal Spengler - Bispo de Marajó/PA, Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano

Dom Adilson Pedro Busin - Bispo Auxiliar de Porto Alegre/RS
Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira - Bispo de Itacoatiara/AM
Dom José Luiz Salles - Bispo de Pesqueira/PE
Assessores da Comissão:
Frei Olavio Dotto
Francisco Alan Santos Lima
Irmã Claudina Scapini
Irmã Eurides Alves de Oliveira
Irmã Maria Bernadete Macarini
Irmã Marie Henriqueta Cavalcante
Irmã Roseli Bertoldo
Graziella Rocha
Alessandra Miranda
Fonte: CNBB
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AGENDA PASTORAL 2022
Nota: Segue a programação recebida 

pela Coordenação Diocesana de Pastoral até 
o dia 16 de dezembro de 2021. Pode ter havi-
do erro de transcrição, mas alguns eventos es-
tavam sem hora ou local.

Esta agenda está sujeita a modificações 
e acréscimos. Como nem sempre são comuni-
cados, este jornal mensal Comunicação Di-
ocesana, o folheto dominical Comunidade em 
Oração, o livreto mensal das Celebrações da Palavra de 
Deus e o Informativo Diocesano Semanal acabam publican-
do sem as mudanças realizadas.

Conforme a evolução da pandemia Covid-19, pode 
haver cancelamento de atividades com participação pres-
encial e serem realizadas via online ou simplesmente cance-
ladas. Ou ainda, haver mudança de local.

- Até 26 de junho - Ano Família Amoris Laetitia

Ano C – Evangelho de São Lucas
O que celebramos em 2022
No âmbito nacional, os motivos jubilares são:
50 anos de criação do Conselho Missionário Nacional 

(COMINA);
50 anos das Campanhas Missionárias;
50 anos dos Projetos Igrejas Irmãs;
50 anos do Conselho Missionário Indigenista (CIMI);
50 anos do Documento de Santarém;
60 anos do Centro Cultural Missionário (CCM);
70 anos da criação da Conferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil (CNBB).
No âmbito internacional vamos celebrar:
400 anos de criação da Congregação para Evangeli-

zação dos Povos;
200 anos do nascimento da Pontifícia Obra da Propa-

gação da Fé (POPF), fundada em 1822 pela venerável Pau-
lina Jaricot;

150 anos do nascimento do beato Paolo Manna, PIME, 
fundador da Pontifícia União Missionária;

100 anos do motu próprio Romanorum Pontificum do 
Papa Pio XI, com o qual, em 1922, designou as Obras Mis-
sionárias como Pontifícias.

Janeiro
1º – Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria - 55º 

Dia Mundial da Paz - "Educação, trabalho, diálogo entre as 
gerações: instrumentos para a construção de uma paz dura-
doura".

02 - Solenidade da Epifania
09 - Batismo do Senhor
16 - 2º DTC-C
18, 20h30, de forma virtual, novena, com 

agentes de Cáritas.
17 – era aniversário de ordenação episco-

pal de Dom Girônimo Zanandréa (1988).
22, 19h, posse do Pe. João Zappani como 

Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento. 
23 - 3º DTC-C – Domingo da Palavra, instituído 

pelo Papa Francisco no dia 30/9/2019 para lembrar os 1.600 
anos da morte de São Jerônimo – falecido em 420 – 09h, 
posse do Pe. Jair Carlesso como Pároco da Paróquia N. Sra.  
Aparecida, Bela Vista, Erechim.

25, 20h30, de forma virtual, novena, com agentes de 
Cáritas.

29, 18h, posse do Pe. Gilson Vanderlei Gomes Samuel 
como Pároco da Paróquia São Pedro, Erechim.

29 e 30, assembleia diocesana da Pastoral da Juven-
tude.

30 - 4º DTC-C – 09h, posse do Pe. Clair Favreto como 
Pároco e apresentação do Pe. Felipe Filippini como vigário 
paroquial da Catedral São José.

31, 19h, posse do Pe. Ivacir Franco como Pároco da 
Paróquia Santa Terezinha, Estação.  

Fevereiro
1º, 20h30, de forma virtual, novena, com agentes de 

Cáritas.
02 – Apresentação do Senhor – 26º Dia Mundial da 

Vida Consagrada – 
05, 18h, posse do Pe. Alvise Follador como Pároco da 

Paróquia São Valentim, São Valentim.
06 – 5º DTC-C – 09h, posse do Pe. Claudino  Talas-

ka como Pároco da Paróquia São Francisco de Assis, Bairro 
Progresso, Erechim.

8, 20h30, de forma virtual, novena, com agentes de 
Cáritas.

11 – 30º Dia Mundial do Doente – 19h, posse do Pe. 
Valter Girelli como Pároco e apresentação do Pe. Edinaldo 
dos Santos Bruno como vigário paroquial da Paróquia N. 
Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul.

12, 18h30, posse do Pe. José Carlos Sala como reitor 
do Seminário e do Santuário N. Sra. de Fátima, Erechim.

12 e 13, Romaria de N. Sra. de Lourdes, na Gruta, 
Paróquia São Francisco de Assis, Mariano Moro.

13 – 6º DTC-C – 09h, posse do Pe. Paulo César Ber-
nardi como Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de 
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Cotegipe; festa de N. Sra. de Lourdes e Romaria da Saúde, 
sede paroquial Sagrado Coração de Jesus Paulo Bento. 

14, 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano de Pastoral e Administração.

15, início das aulas de filosofia na Universidade de 
Passo Fundo para os seminaristas do Seminário Maior São 
José; 20h30, de forma virtual, novena, com agentes de Cári-
tas.

18, 19h30, posse do Pe. Paulo Rogério Caovilla como 
Pároco da Paróquia Santa Luzia, Atlântico, Erechim.  

19, 19h, posse do Pe. Maximino Tiburski como Pároco 
da Paróquia São Francisco de Assis, Mariano Moro. 

20 – 7º DTC-C – 10h, crismas na igreja N. Sra. da 
Glória, Erval Grande.

21, 08h30, reunião da Coordenação Diocesana de Pas-
toral, no Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho Pres-
biteral, no Centro Diocesano; 18h30, reunião do Conselho 
Econômico, no Centro Diocesano.   

22, início das aulas da teologia na Itepa Faculdades; 
20h30, de forma virtual, novena, com agentes de Cáritas. 

26, 16h, ordenação presbiteral do diácono Leonardo 
Silva Pereira Fávero, na igreja N. Sra. da Salette, Três Ven-
das, Erechim.

27 – 8º DTC-C

Março
1º, 15h, tarde carismática, Renovação Carismática 

Católica, na igreja São Pedro, Erechim; 20h30, de forma 
virtual, novena, com agentes de Cáritas.

02 Quarta-feira de cinzas – início da Campanha da 
Fraternidade – Fraternidade e Educação – Fala com sabe-
doria, ensina com amor (Pr 31,26) – 20h, Dom Adimir, mis-
sa na Catedral São José. 

03, das 09h às 11h, reunião das coordenadoras dioce-
sanas da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano; das 
13h30 às 16h30, reunião das coordenadores paroquiais e di-
ocesanos da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano.

04, encontro de formação da Pastoral da Criança 
(planejamento natural da família).

06 – Primeiro Domingo da Quaresma 
07, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário 

de Fátima.
08 – Dia Internacional da Mulher – 08h30, celebração 

de abertura e aula inaugural da Itepa Faculdades, Passo 
Fundo; 14h, assembleia geral, assembleia do Conselho de 
Administração e assembleia geral do Conselho fiscal do In-
stituto de Teologia e Pastoral, em Passo Fundo; reunião da 
Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo; 
20h30, de forma virtual, novena, com agentes de Cáritas.

09, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erechim, na 
sede paroquial, Progresso.

13 - Segundo Domingo da Quaresma
14, 08h30, reunião com os representantes do Aposto-

lado da Oração no Centro Diocesano; 19h, reunião da Co-
ordenação Ampliada de Pastoral, no Seminário de Fátima.

14 e 15, reunião da Comissão Regional de Presbíteros, 
Porto Alegre.

15, 19h30, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, 
em Getúlio Vargas; 20h30, de forma virtual, novena, com 
agentes de Cárita. 

16, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba em Sede 
Dourado.

18, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração 
na igreja São Pedro, Erechim.

19 – Solenidade de São José, padroeiro universal 
da Igreja e da Diocese de Erexim – feriado municipal em 
Erechim -  16h, Dom Adimir, missa na Catedral São José.

20 – Terceiro Domingo da Quaresma – 09h30, missa 
na Romaria das Águas, Parque Náutico, Paróquia N. Sra. de 
Fátima, Entre Rios do Sul.

21, 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das ze-
ladoras das capelinhas, no Centro Diocesano.

22, das 08h30 às 16h30, retiro com agentes da Cáritas 
Diocesana, no Seminário de Fátima; 19h, reunião da Área 
Pastoral de Jacutinga, em Campinas do Sul. 

23, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim 
em Benjamin Constant do Sul. 

25 – Solenidade da Anunciação do Senhor - “24 
horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Pás-
coa, com igrejas abertas e atendimento de confissões. 

27 – Quarto Domingo da Quaresma
28, 14h, reunião do Colégio de Consultores no Centro 

Diocesano. 

Abril
02 e 03, retiro dos candidatos ao diaconato permanen-

te, no Centro Diocesano.  
03 – Quinto Domingo da Quaresma 
10 – Domingo de Ramos da Paixão do  Senhor – Co-

leta da Solidariedade (Campanha da Fraternidade) 
13, 15h, retiro do padres em preparação ao Tríduo Pas-

cal, no Seminário de Fátima; 18h30, missa do Crisma na 
Catedral São José.

14 – Quinta-feira Santa – Instituição da Eucaristia e 
do Sacerdócio, mandamento novo do amor – 19h, Dom 
Adimir preside Missa da Ceia na Catedral.

15 – Sexta-feira Santa – Paixão do  Senhor - coleta 
para a Terra Santa – 15h, Dom  Adimir preside celebração 
na Catedral.

16 – Sábado Santo – 19h, Dom  Adimir preside Vigília 
Pascal na  Catedral.
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17 – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – 
08h, Dom Adimir, missa no Santuário de  Fátima.

21– Dia de Tiradentes
22, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na 

igreja N. Sr. Aparecida, Bela Vista, Erechim; 19h, igreja São 
Pedro, Erechim, Dom Adimir, ordenação de Fabrício Ferrari e 
Jandir Alberto Casagrande como diáconos permanentes. 

23, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário 
N. Sra. de Fátima; 16h, Dom Adimir, missa e crismas na  Cat-
edral São José.

24 – 2º Domingo da Páscoa – Divina Misericórdia – 
festa e celebração dos 77 anos da comunidade São João Batis-
ta, Quatro Irmãos, Paróquia de Paulo Bento; 14h, encontro de 
estudo do Núcleo Diocesano da Conferência dos Religiosos do 
Brasil, no Centro de Educação Popular, Bairro Morada do Sol, 
Erechim; 16h, na Catedral, Dom  Adimir, ordenação de Wilson 
Nelson Rodrigues como diácono permanente. 

25 a 29, primeira etapa da Assembleia Geral da CNBB 
em formato online.

Maio 
1º – 3º Domingo da Páscoa – das 09h às 16h, retiro com 

todos os líderes e coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa, 
no Centro de Eventos e no Santuário de Fátima.

02, 08h30, reunião da Comissão Diocesana dos Minis-
tros/as, no Centro Diocesano.

08 – 4º Domingo da Páscoa – Bom Pastor – Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações Presbiterais e Religiosas

09, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano

09 a 14, 18º Encontro Nacional de Presbíteros, Apareci-
da, SP.

14, 16h, Dom Adimir, igreja São João Batista, Paróquia 
de São Valentim, ordenação de Valdir Pauletto como diácono 
permanente. 

15 - 5º Domingo da Páscoa – 10h, Cenáculo com Maria, 
Renovação Carismática Católica, em local a definir; 16h, Dom 
Adimir, ordenação de Mauro José Kalinoski, na igreja N. Sra, 
Aparecida, Bela  Vista, Erechim.

16 - Aniversário natalício de Dom Adimir (1966) – 14h, 
reunião do Conselho Presbiteral, no Centro Diocesano.

17, 08h30, reunião dos padres no Seminário de Fátima. 
22 – 6º Domingo de Páscoa
24, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coor-

denadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano.
27 - Data da criação da Diocese junto com a de Cruz Alta 

e Rio Grande, 1971 – 51 anos
29 – Ascensão do Senhor - 55º Dia Mundial das Comu-

nicações Sociais - 
30 e 31, Assembleia Regional da Ação Evangelizadora,  

no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, São Leopoldo.
Junho
1º, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, em Aratiba. 

1º a 03, Assembleia Regional da Ação Evangelizadora no 
Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.

05 – Domingo de Pentecostes – coleta para o projeto 
missionário Sul 3-Moçambique e Amazônia.

06, 19h, reunião da Coordenação Ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Seminário de Fátima. 

10, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na 
igreja São Cristóvão, Erechim; 19h, igreja São Tiago, Aratiba, 
ordenação de Senair Dal Moro como diácono permanente.

11, 18h, crismas na igreja Sagrado Coração de Jesus, 
Paróquia de Viadutos; jantar italiano em comemoração dos 79 
anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

12 – Santíssima Trindade - 09h30, igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Viadutos, ordenação de Almir Antonio Pio-
vesan como diácono permanente, na festa dos padroeiros Sa-
grado Coração de Jesus e Santo Antonio; festa do padroeiro 
Santo Antonio em Jacutinga.

13 – Início da semana do migrante - 14h, reunião das co-
ordenadoras paroquiais das zeladoras das capelinhas, no Centro 
Diocesano.

13 e 14, reunião da Comissão Regional dos Presbíteros 
em formato virtual.

14, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Paulo 
Bento.

16 – Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de 
Cristo – 16h, Catedral, missa e procissão.

19 – 12º DTC-C – Dia Nacional do Migrante
20 – Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Adi-

mir (2020). 
21, 19h, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em 

Estação. 
22, 19h30, r Reunião da Área Pastoral de São Valentim, 

em São Valentim.
23 - Solenidade da Natividade de São João Batista
24 – Sagrado Coração de Jesus – Apostolado da Oração, 

atividades nas Paróquias.
25, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, 

no Seminário de Fátima; 16h, na igreja São João Batista, Quatro 
Irmãos, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento, orde-
nação de Niomar Fantinelli como diácono permanente.

25, 18h, Dom Adimir, missa e bênção inaugural do salão 
comunitário na sede paroquial de Paulo Bento.

25 e 26, festa de São João Batista em Quatro Irmãos, 
Paróquia de Paulo Bento.

26 - 13º DTC-C - 10h, crismas na igreja São Pedro, 
Paróquia de Sede Dourado; Romaria Nacional do Apostolado 
da Oração no Santuário Nacional N. Sra. Aparecida, em Apa-
recida, SP.

27 –– aniversário de falecimento de Dom João Aloysio 
Hoffmann (1998), primeiro Bispo da Diocese de Erexim; 14h, 
reunião do Colégio de Consultores, Centro Diocesano.

28, 09h, reunião da Província Eclesiástica  de Passo Fun-
do, em Passo Fundo.
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Julho
03 – São Pedro e São Paulo, Apóstolos – Dia do 

Papa – Óbolo de São Pedro (Coleta para as obras de cari-
dade do Papa em todas as comunidades).

04, 08h30, reunião com os representantes do Aposto-
lado da Oração no Centro Diocesano. 

10 – 15º DTC-C - 
11 - Dia Mundial da População – a 13, curso anual de 

formação para os padres, no Seminário de Fátima. 
12, Aniversário do início do ministério episcopal de 

Dom Adimir na Diocese de Erexim (2020).
15 a 23, novena de São Cristóvão, na sede paroquial 

São Cristóvão, Erechim.
17 - 16º DTC-C 
18, 08h30 – reunião do Conselho de Formadores, no 

Centro Diocesano.
19, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os 

coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano.
24 – 17º DTC-C – Segundo Dia Mundial dos Avós 

e dos Idosos – festa de São Cristóvão na sede paroquial do 
mesmo nome, Erechim; 10h, missa e crismas na igreja Santa 
Ana, sede paroquial de Carlos Gomes.

25, 08h30, reunião da Coordenação de Pastoral, no 
Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho Presbiteral, no 
mesmo local.

30, 16h, na igreja N. Sra. Medianeira, Paroquia da 
Barra do Rio Azul, ordenação de Ciro João Vizzotto como 
diácono permanente. 

30 e 31, festa de São Cristóvão, dos colonos e mo-
toristas na sede paroquial São Francisco de Assis, Mariano 
Moro.

31 – 18º DTC-C
30, 16h, na igreja N. Sra. Medianeira, sede paroqui-

al da Barra do Rio Azul, ordenação de Ciro João Vizzotto, 
como diácono permanente,

Agosto
1º – aniversário de instalação da Diocese de Erexim 

(1971); 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro  
Diocesano. 

04 – Dia do Padre
06 – 7º Dia de oração pelos cristãos perseguidos 
07 - 19º DTC-C – Vocação ao ministério ordenado
09, 08h30, reunião dos padres no Seminário N. Sra. 

de Fátima. 
12, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração 

na igreja N. Sra. da Salette, Três  Vendas, Erechim.
13, 10h, Crismas na igreja São Roque, sede paroquial 

de Itatiba do Sul; 18h, Crismas na igreja São Tiago, sede 
paroquial de Aratiba.

13 e 14 de agosto, festa de São Roque, dos padroeiros 
e das capelinhas na sede paroquial de Paulo Bento.

14 - 20º DTC-C – Vocação à vida matrimonial
15 a 19, retiro dos presbíteros na Casa Recanto da Me-

dianeira, Veranópolis; Curso de Formação para Presbíteros 
do Regional Sul 3 da CNBB no Centro de Espiritualidade 
Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.  

20, 07h, Santuário de Fátima, Núcleo Diocesano da 
Conferência dos Religiosos do Brasil, celebração e confrat-
ernização pelo Dia da Vocação à Vida Religiosa.

21 - 21º DTC-C – Solenidade da Assunção de N. Sra 
- Vocação à Vida Consagrada – Festa da Assunção de N. Sra. 
e 103 de Paróquia, Catedral São José; das 09h às 16h, encon-
tro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa Idosa em 
São Valentim, incluindo as paróquias de Benjamin Constant 
do Sul e Erval Grande.

23, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em En-
tre Rios do Sul. 

27, das 13h30 às 18h, preparação ao casamento na sala 
de reuniões da sede paroquial de Barão de Cotegipe; 17h, 
Crismas na igreja Santo Antonio, sede paroquial de Jacutinga. 

28 - 22ºDTC-C – Dia da Vocação do Leigo e da Leiga 
na Igreja e no mundo – Dia Nacional do/a Catequista

29 a 02/09, segunda etapa da Assembleia Geral da 
CNBB em presencial, em Aparecida, SP.

Setembro
1º, 7º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.
03, das 09h às 16h, encontro de formação de agentes 

da Pastoral da Pessoa Idosa em Campinas do Sul, incluindo 
as paróquias de Entre Rios, Jacutinga e Paulo Bento.

04 - 23º DTC-C – Dia de oração pelas vocações e da 
partilha; dia de orações pela Pátria.

07 – Dia da Pátria – Grito dos Excluídos
08 – Natividade de Nossa Senhora 
10 – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 
11 - 24º DTC-C
12 e 13, curso de formação para os padres a cargo da 

Pastoral Presbiteral, no Seminário de Fátima.
13, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coor-

denadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano; 19h30, 
reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas em Capo Êre.

14 – Exaltação da Santa Cruz – 35ª Romaria ao San-
tuário de Nossa Senhora de Santa Cruz,  Lajeado Paca.

16, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração 
na igreja São Cristóvão, Erechim.

18 - 25º DTC-C - 10h, Crismas na igreja N. Sra. das 
Dores, sede paroquial de Capo Êre.

19, 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das ze-
ladoras das capelinhas, no Centro Diocesano. 
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21, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na Barra 
do Rio Azul.

24, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agen-
tes da Pastoral da Pessoa Idosa em Estação, incluindo a 
Paróquia de Getúlio Vargas.

25 – 26º DTC-B - 87ª Romaria da Salette em Marceli-
no Ramos.

26, 08h30, reunião da Comissão Diocesana dos Minis-
tros no Centro Diocesano; 14h, reunião do Colégio de Con-
sultores no mesmo local.

28 19h, reunião da Área Pastoral de São Valentim em 
Erval Grande.

29 – 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
30, início da novena da Romaria de N. Sra. do Rosário 

de Fátima.

Outubro
1º até 07 – Semana Nacional da Vida 
1º a 08, novena da Romaria de N. Sra. do Rosário de 

Fátima.
02 - 27º DTC-C - primeiro turno das eleições no Bra-

sil; 10h, crismas na igreja S. Francisco  de Assis, sede pa-
roquial de Mariano Moro.

03, 08h30, reunião com os representantes do Aposto-
lado da Oração no Centro Diocesano.

08 – Dia do Nascituro 
09 – 28º DTC-B – 71ª Romaria Diocesana de N. Sra. 

de Fátima
12 – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil
15, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agen-

tes da Pastoral da Pessoa Idosa na sede paroquial N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Erechim, incluindo as Paróquias de 
Barão de Cotegipe e Aratiba.

15 e 16, festa do padroeiro São Francisco de Assis, 
sede paroquial de Marino Moro.

16 - 29º DTC-C  - Assembleia eletiva do Núcleo Dioce-
sano da Conferência dos Religiosos do Brasil, local e a definir.

18, 20h, Missa com os profissionais de saúde pelo Dia 
do médico, Catedral S. José.

21, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração 
na Catedral São José, Erechim.

22, 16h, Crismas na igreja N. Sra. do Rosário,  Paróquia 
de Barão de Cotegipe; Crismas na igreja N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim.

23 - 30º DTC-C – Dia Mundial das Missões e da Pon-
tifícia Obra da Infância Missionária - coleta missionária,  09h e 
18h, Crismas  na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.

24, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Cen-
tro Diocesano. 

25, 09h, reunião da Província Eclesiástica , em Passo 
Fundo.

29, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agen-
tes da Pastoral da Pessoa Idosa na sede paroquial N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista, Erechim, incluindo as Paróquias da 
Catedral, São Pedro e Santa Luzia; 19h, Crismas na igreja S. 
João Batista, Marcelino Ramos. 

30 - 31º DTC-B – Dia Nacional da Juventude – segun-
do turno das eleições no Brasil, 2º turno.

31,  08h30 – reunião da Coordenação de Pastoral no 
Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho Presbiteral, 
Centro  Diocesano.

Novembro
02 – Comemoração de todos os fiéis defuntos
03, Terceiro aniversário de falecimento de Dom Girôn-

imo Zanandréa, segundo Bispo Diocesano de Erexim (2019)
06 - Solenidade de Todos os Santos - 10h , Crismas 

na igreja São Valentim, São Valentim; retiro do Apostolado 
da Oração no Seminário N. Sra. de Fátima.

07, 19h, reunião da Equipe Ampliada da Ação Evan-
gelizadora, no Seminário N. Sra. de Fátima. 

08, 08h30, reunião dos Presbíteros e Diáconos, 
Seminário N. Sra. de Fátima; das 13h30 às 17h, encontro de 
formação com os coordenadores paroquiais da Cáritas, no 
Centro Diocesano.

08 – 08h30 – Reunião do Clero (com Diáconos): Dia 
todo – Seminário de Fátima

08 – 19h30 – Reunião da Área Pastoral de Getúlio Var-
gas – Getúlio Vargas

09 – 19h – Reunião da Área Pastoral de São Valentim, 
em Barão de Cotegipe.

10, das 13h30 às 16h30, reunião com as coordenado-
ras diocesanas e os coordenadores paroquiais para avaliação 
do e planejamento do próximo, no Centro Diocesano.

12, 19h, Crismas na igreja N. Sra. de Fátima, Paróquia 
de Entre Rios do Sul.

13 - 33º DTC-B - Sexto Dia Mundial dos Pobres (in-
stituído pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Misericor-
dia et misera, de 20/11/2016) –  10h, Crismas igreja Sagrado 
Coração de Jesus, sede paroquial de Paulo Bento. 

11 a 15, 18º Congresso Eucarístico Nacional – Olinda 
e Recife, PE.

15 – Proclamação da República 
16, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba em Itatiba 

do Sul.
20 - Solenidade de Nosso Senhor Cristo Rei do Uni-

verso - início da Campanha para a Evangelização – 08h30, 
na sede paroquial N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe, 
Encontro Diocesano dos Ministros.

21 a 23, Encontro Regional de Presbíteros no Centro 
de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.

24 - Dia Nacional de Ação de Graças
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26, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evange-
lizadora, Seminário N. Sra. de Fátima. 

26 e 27, Romaria de N. Sra. das Graças na sede pa-
roquial de Jacutinga.

27 - 1º Domingo do Advento A
28. 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no 

Centro Diocesano; 08h30, retiro das zeladoras de capelinhas 
em local a ser definido.  

29, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Ja-
cutinga. 

Dezembro
1º. – Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de com-

bate ao preconceito em relação aos portadores do vírus HIV 
(vírus humano de imunodeficiência)

04 - 2º Domingo do Advento A
05, 08h30, reunião com os representantes do Aposto-

lado da Oração no Centro Diocesano; 14h, reunião do Con-

selho de Presbíteros, Centro Diocesano; 18h30, reunião do 
Conselho Econômico, também no Centro Diocesano.

06, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os 
coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano. 

08 – Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora 

10 – Dia Universal dos Direitos Humanos 
11 - 3º Domingo do Advento C – encerramento da 

Campanha da Evangelização com a respectiva coleta;
12 – Jubileu de ouro de ordenação presbiteral do Pe. 

Adelar Pedro De David (ordenado em Severiano de Almei-
da); 14h, reunião do Colégio de Consultores, no Centro Di-
ocesano.

18 - 4º Domingo do Advento A 
25 – NATAL de Nosso Senhor Jesus Cristo 
27 – Jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. 

José Carlos Sala (ordenado em São Valentim).
30 - Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José

Celebração jubilar de Irmãs da Sagrada Família de Maria
Dom Adimir Antonio Maza-

li presidiu missa de ação de graças 
pelo jubileu de ouro de cinco Irmãs 
da Sagrada Família de Maria no San-
tuário Diocesano N. Sra. de Fátima 
no dia 30 de outubro concelebrada 
por Dom Cleocir Bonetti, Bispo de 
Caçador, SC; pelos Padres Adalber-
to Donatelli, de Joinville, SC, que 
durante a semana orientou retiro das 
Irmãs, Alvise Follador, Pároco da Catedral, Jean Dembos-
ki, Pároco de Áurea, com Pe. Lucas Stein de cerimoniário. 
Participaram mais de 30 Irmãs, familiares e amigos das ju-
bilares, Ir. Bernadete Gorski, Edite Bet, Jandira Scalcon, 
Leonilda Cavazzola e Teresinha Pilão. 

A celebração jubilar ocorreu na antevéspera do início 
do ano jubilar de 200 anos do nascimento do fundador da 
Congregação, São Zigmunt Felinski. Ele nasceu no dia pri-
meiro de novembro de 1822 numa localidade atualmente 
pertencente à Ucrânia. Faleceu no dia 17 de setembro de 
1895 em Cracóvia, Polônia. Foi declarado Santo por Bento 
16 no dia 11 de outubro de 2009.

A homilia esteve a cargo de Dom Cleocir Bonetti, que foi 
capelão das Irmãs no tempo em que exerceu a função de Vigário 
Geral da Diocese de Erexim, de 2016 até sua ordenação episco-
pal para Bispo de Caçador, SC, em 12 de setembro deste ano. No 
final da celebração, as irmãs jubilaress fizeram sua manifestação 
conjunta lembrando seu ingresso na Congregação e fatos mar-
cantes de sua vida. Ir. Margarida Chinvelski, superiora provin-
cial, cumprimentou as jubilares e ressaltou o início da celebração 
dos 200 anos de nascimento do fundador da Congregação.

A homilia de Dom Cleocir 
Bonetti

De início, expressou saudação 
a diversas pessoas e grupos, com 
especial referência às Irmãs da 
casa provincial de Erechim, onde 
foi capelão por diversos anos, tem-
po de que guarda muita saudade, a 
Dom Adimir, por quem testemu-
nhou particular afeto e gratidão. 

Em sua reflexão destacou a presença e atuação das Irmãs 
da Congregação na Diocese de Erexim e na de Caçador, 
bem como em diversas partes do mundo, especialmente na 
Polônia, onde se encontra sua Casa Geral. Ressaltou o pre-
cioso tempo de 50 anos de total doação a Deus, na Igreja, 
das jubilares. Referindo-se aos textos da missa, disse que 
destacavam a vida eterna, dimensão nem sempre presente 
no mundo atual. A Vida Religiosa testemunha justamente os 
valores transcendentes e eternos. No seguimento a Cristo, 
todos precisam viver renúncias ou perdas que na verdade 
são ganhos, não econômicos e transitórios, mas os verda-
deiros e permanentes. A propósito, citou o fundador da Con-
gregação, Dom Zigmund Felinski, que passou 20 preso no 
exílio. Desejou que todos possam permanecer fervorosos na 
fé, na espiritualidade, no serviço, no despojamento do que 
possa impedir servir sempre melhor e amar com mais do-
ação. Exortou a continuar firmes com os olhos fixos em Je-
sus, como recomenda São Paulo. Lembrando o final do mês 
missionário, expressou gratidão pela missão realizada em 
tantos lugares por inúmeras pessoas fiéis ao compromisso 
batismal. (Foto, colaboração de Edson Luiz da Rosa)
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Falecem mãe e primo do Pe. Edinaldo dos Santos Bruno
A mãe do Pe. Edinaldo dos Santos 

Bruno, atualmente no Lar Sacerdotal no 
Seminário de Fátima em recuperação de 
saúde, senhora Mariene Francisca dos San-
tos, foi acometida de infarto e veio a falecer 
no dia 31 de outubro. A família viveu tam-
bém o falecimento de um filho da irmã de 
Mariene, senhora Marina, Carlos Alberto 
dos Santos. Ele faleceu na Bahia, em con-
sequência de acidente sofrido há poucos dias.

Dom Adimir presidiu a missa de corpo presente dela 
às 15h do primeiro de novembro, na igreja São Cristóvão do 
Bairro do mesmo nome, concelebrada pelo Pe. Edinaldo e 
outros 16 padres, com a participação de dois diáconos. 

Na homilia, Dom Adimir começou por lembrar que 
a família do Pe. Edinaldo vivia duplo luto. Ressaltou que 
na morte de familiares e amigos faltam palavras, mas fala 
o silêncio e o mais importante é a presença. Na fé, rezamos 
agradecendo a Deus o dom da vida e pedindo que o coração 
de quem sofre seja consolado. Referiu um diálogo entre uma 
mãe e uma criança sobre a parte mais importante do corpo 
humano. Seria o coração? Seriam os olhos? A mãe disse à 
criança que um dia saberia. Quando alguém da família fale-
ceu, a mãe disse à criança que a parte mais importante do 
corpo são os ombros, oferecidos a quem sobre. Os ombros 
que consolam. Destacou também que o velório e sepulta-

mento de pessoas são oportunidades para 
renovarmos a fé e a esperança na vida eter-
na e na feliz ressurreição. A morte, que 
vem de muitas formas, não é o fim de tudo, 
mas a porta que abre para a eternidade. 
Com Cristo, que foi preparar-nos um lugar 
junto do Pai, ressuscitaremos para a vida 
definitiva. 

No final da celebração, Pe. Edinaldo 
agradeceu a todos pela solidariedade e orações. Observou 
que da família de sangue estavam presentes apenas ele, uma 
irmã e um sobrinho, mas todos os que participavam se fa-
ziam também seus familiares. Concluiu sua breve manifes-
tação pedindo a Deus que recompense todo o bem realizado 
por sua mãe. 

Dados biográficos de Mariene 
Francisca dos Santos

Nasceu no dia 13 de setembro 
de 1952, em Ipiaú, BA, tendo, pois, 
completado há 69 anos há um mês e 
meio. Era casada com Edvaldo Gar-
cia Bruno. Teve os seguintes filhos: 
Pe. Edinaldo, Edmilson, Paulo Ro-

berto, já falecido, Sara, Rafael, Lucas, Mateus e Joaquim. 
Há não muito tempo veio residir em Erechim, perto do filho 
padre. 

Colégio Marista Medianeira recebe resposta
de carta enviada ao Papa Francisco

 Conhecendo o livro 
“Querido Papa Francisco: o Papa 
responde às cartas de crianças do 
mundo todo”, lançado em 2016, 
pela editora Loyola Press, alunos 
e professoras do primeiro ano do 
Ensino Fundamental do Colégio 
Marista Medianeira de Erechim 
enviaram carta ao Papa Francis-
co, em julho passado, assessora-
dos pelo Coordenador de Pasto-
ral da instituição, Pe. Cezar Menegat. 

Na correspondência, falaram de suas dúvidas e cu-
riosidades, com algumas perguntas como: “De que forma 
o senhor consegue ajudar tantas pessoas? Como consegue 
estar sempre feliz? Você gosta das crianças? Qual é a sua 
comida preferida? Você cuida de nós?” 

No final de outubro, para imensa alegria de todos, rece-
beram resposta através de assessor do Papa, com um cartão 

postal com a foto dele. Na carta, 
ele assegura que a correspondên-
cia, exprimindo carinho e man-
ifestando bons propósitos de 
vida cristã no ideal de contribuir 
para o maior bem de quantos os 
rodeiam, chegou ao destino. O 
papa ficou contente pelos bons 
sentimentos, generosos compro-
missos e a certeza de que amam 
Jesus e desejam caminhar com 

Ele durante toda a vida. Ressalta que Jesus os ama, conhece 
o nome e os desejos de cada um de seus familiares e amigos 
e conta com sua ajuda para ter mais amigos no Brasil. Pede 
que rezem por ele e os confia a N. Sra. Aparecida e a São 
José para que sejam sinal de esperança e alegria no mundo. 
Envia-lhes sua bênção apostólica extensiva aos que lhes são 
caros. 
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Coordenadoras paroquiais de catequese refletem virtude 
da esperança e programam próximo ano

Liseane Madalozzo, da 
coordenação diocesana do 
Cursilho de Cristandade e at-
uante em diversas atividades 
pastorais, assessorou encontro 
das coordenadoras paroquiais 
do Setor de Animação Bíbli-
co-Catequética, na tarde do dia 
08 de novembro, no Seminário 
de Fátima, aprofundando a virtude da esperança. Para ela, 
falar de esperança é falar da vida e da forma como se vive. 
Não é atitude passiva, mas impulso para a prática da fé, para 
a superação dos desafios da realidade, para o cultivo da es-
piritualidade, que é pautar a vida pelo Evangelho, buscando 
viver como Jesus viveu, conforme a canção do Pe. Zezinho.

O encontro iniciou com oração orante da Palavra de 
Deus, recordando aspectos marcantes do ano em curso e me-

tas para o próximo. 
 O grupo definiu datas de 

reuniões e encontros no próxi-
mo ano.

Pe. Jair Carlesso, Pároco 
da Paróquia N. Sra. do Rosário 
de Barão de Cotegipe e Coor-
denador Diocesano da Ação 
Evangelizadora, ressaltou a 

importância da participação na permanente Iniciação à Vida 
Cristã.  

Pe. Dirceu Dalla Rosa, Pároco da Paróquia Sta. Ter-
esinha de Estação e assessor do Setor, participou de todo o 
encontro, encerrando com envio e bênção dos participantes. 
(com informação de Tânia Madalosso, coordenadora do  
Setor)

Bispo, padres e diáconos da Diocese de Erexim estudam 
Plano Diocesano e Assembleia do Sínodo dos Bispos

Dom Adimir Antonio 
Mazali presidiu a última reunião 
do ano com padres e diáconos no 
dia 09 de novembro, no Seminário 
N. Sra. de Fátima. A pauta da re-
união incluiu retomada do 14º 
Plano Diocesano da  Ação Evan-
gelizadora, 16ª Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos - 
natureza, diversas etapas especialmente a fase diocesana; cursos 
de teologia para leigos, de formação de servidores, de candida-
tos ao Diaconato; Seminários, Campanha para a Evangelização, 
assessores para as pastorais e movimentos leigos, avaliação da 
Romaria de Fátima, projeto de adoração perpétua na Diocese, 
programação para o próximo 
ano, relatório contábil e projetos 
do setor de administração, comu-
nicações e transferência de pa-
dres para o próximo ano.

Retomada do 14º Plano 
Diocesano da Ação Evangeliza-
dora

Pe. Jair Carlesso, coor-
denador diocesano de pastoral, 
conduziu reflexão sobre o atual Plano Diocesano da Ação Evan-
gelizadora em vigor até 2023. Iniciou observando que a ação 
evangelizadora, para ser eficaz, deve levar em conta as necessi-
dades reais do povo, ser planejada, qualificada, vivencial e as-

sumida em conjunto. Apresentou 
visão completa do Plano, seu 
objetivo geral e objetivos espe-
cíficos, suas 4 partes. Estas são: 
a Diocese nos seus 50 anos, um 
olhar para as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, horizontes, fronteiras, 
metas e equipes diocesanas e a 

organização da Ação Evangelizadora. 
Estudo sobre a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Síno-

do dos Bispos
 Periodicamente, dioceses realizam assembleia de pastoral 

ou da Ação Evangelizadora. Outras falam de sínodo diocesano. 
Pe. Clair Favreto, que conduziu 
a reflexão deste ponto da pauta, 
ressaltou que o termo sínodo é a 
união de duas palavras gregas e 
significa caminhar junto, camin-
hada conjunta. Em 1965, por sug-
estão dos Bispos participantes do 
Concílio Ecumênico Vaticano II, 
o Papa Paulo VI instituiu o Síno-
do dos Bispos como Conselho 

permanente representativo de todo o episcopado católico para 
a participação na solicitude do Papa pela Igreja Universal, com 
assembleias gerais ordinárias, no início de 2 em 2 anos, depois 
de 3 em 3, extraordinárias, face a uma situação emergente ou a 



Diocese de Erexim - RS

27Notícias

um acontecimento maior, como o 
jubileu do ano 2.000, e especiais 
de uma nação ou várias, recen-
temente, o da Amazônia. Em fe-
vereiro deste ano, Papa Francisco 
convocou a 16ª Assembleia Or-
dinária do Sínodo a ser realizada 
em 2023, mas que iniciou no dia 
10 de outubro, quando ele fez a 
abertura oficial em nível universal. No domingo seguinte, os bis-
pos fizeram a abertura em nível diocesano. O tema proposto pelo 
Papa é “Sinodalidade: comunhão, participação e missão”. A as-
sembleia sinodal terá 4 etapas, uma diocesana, outra continental, 
outra universal e depois a da execução. De agora até julho do 
próximo ano, é o tempo da reflexão nas Dioceses. Cada uma, a 
partir de um roteiro, deverá apresentar uma síntese de 10 pági-
nas à Conferência Episcopal de seu país. Com ela, na segunda 
etapa, as Conferências Episcopais elaborarão sua síntese. O Or-
ganismo dos Bispos de cada Continente formulará o resumo das 
sínteses de cada país. A partir desses textos, a Secretaria Geral 
do Sínodo elaborará o instrumento de trabalho para a terceira 
etapa, a reunião dos Bispos e outras pessoas com o Papa, em 
outubro de 2023, em Roma. Pe. Clair destacou a importância da 
fase diocesana e que o Sínodo não é um evento da Igreja, mas 
forma de ela ser como expressão de colegialidade, correspons-
abilidade e comunhão. Será constituída uma comissão diocesa-
na, com alguns nomes já indicados e outros a serem definidos. 

Adoração perpétua na Diocese
Dom Adimir apresentou projeto de duas horas ou mais 

de adoração ao Santíssimo Sacramento em cada dia do mês ao 
longo do ano em uma Paróquia e nos Seminários. O dia será o 
do respectivo padroeiro ou próximo a ele. 

Assuntos de economia
Ildo Benincá, ecônomo da Diocese, apresentou relatório 

contábil da Cúria Diocesana e do Seminário de Fátima de ja-
neiro a outubro e da Romaria, projeto de energia solar e seus 
desdobramentos, da venda de terrenos para investimentos em 
futuro edifício na Av. Sete de Setembro, do loteamento de parte 
do terreno do Seminário Bom Pastor em Barão de Cotegipe. Foi 
concluída a negociação de terreno na chácara do Seminário de 
Fátima solicitado pela Rio Grande  Energia. A Romaria teve re-
sultado de 148.794 reais. Quanto à energia solar, são previstas 5 
usinas e o projeto está em fase final. 

Novas funções para padres da Dio-
cese de Erexim a partir de 2022 

Na reunião com os padres e diáco-
nos da Diocese de Erexim, nesta terça-fei-
ra, Dom Adimir comunicou as seguintes 
transferências:

- Pe. Alvise Follador, de Pároco da 
Catedral São José, Erechim, a Pároco da 
Paróquia São Valentim;

- Pe. Clair Favreto, de Reitor do 
Seminário Maior São José em Passo Fun-

do, a Pároco da Catedral São 
José; 

- Pe. Gilson Samuel, de 
Pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus de Paulo Bento 
a Pároco da Paróquia São Pedro 
de Erechim;

- Pe. Jair Carlesso, Coor-
denador Diocesano de Pastoral, 

de Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, a Pároco da Paróquia 
N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim;

- Pe. Claudino Talaska, que retorna ao ministério, Pároco 
da Paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim; 

- Pe. Paulo Rogério Caovilla, de Pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis de Mariano Moro, a Pároco da Paróquia San-
ta Luzia, Bairro Atlântico, Erechim;

- Pe. Maximino Tiburski, de Vigário Paroquial de Aratiba 
a Pároco da Paróquia São Francisco de Assis de Mariano Moro; 

- Pe. Jóssi Golembiewski, de Pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim a Pároco da 
Paróquia São Luiz Gonzaga de Gaurama; 

- Pe. Ivacir João Franco, de Pároco da Paróquia São Luiz Gon-
zaga de Gaurama a Pároco da Paróquia Santa Terezinha, Estação; 

- Pe. João Zapani, de Pároco da Paróquia São Valentim a 
Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulo Bento; 

- Pe. Valter Girelli, de Reitor do Seminário e do San-
tuário de Fátima, a Pároco da Paróquia N. Sra. dos Navegantes, 
Campinas do Sul;

- Pe. Paulo Cezar Bernardi, de Pároco da Paróquia N. Sra. 
dos Navegantes, Campinas do Sul, a Pároco da Paróquia N. Sra. 
do Rosário. Barão de Cotegipe;

- Pe. José Carlos Sala, de Pároco da Paróquia Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim, a Reitor do Seminário e Santuário N. 
Sra. de Fátima, Erechim; 

- Pe. Dirceu Dalla Rosa, de Pároco da Paróquia Santa 
Terezinha, Estação a Reitor do Seminário Maior São José em 
Passo Fundo;

- Mons. Agostinho Francisco Dors, já nomeado Vigário 
Geral da Diocese e Coordenador da Cúria Diocesana, passará a 
residir na mesma;

- Pe. Felipe Filippini, de Vigário Paroquial da Paróquia N. 
Sra. do Rosário a Vigário Paroquial da Catedral São José; 

- Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, atualmente no Lar Sac-
erdotal no Seminário de Fátima, Vigário Paroquial da Paróquia 
N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul; 

- Pe. Gladir Giacomel, continuando como Vigário Pa-
roquial da Catedral, Capelão do Santuário N. Sra. da Santa Cruz; 

- Diácono Leonardo Fávero, a ser ordenado presbítero 
no dia 26 de fevereiro, Vigário Paroquial da Paróquia São Cris-
tóvão, Erechim; 

- Para a Capelania do Hospital da UNIMED, padres do 
Seminário e Santuário de Fátima.
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Assessoras da Infância e Adolescência Missionária
avaliam e planejam atividades

Sob a coordenação de Ir. 
Geneci Dalmagro, da Congre-
gação das Irmãs Franciscanas Mis-
sionárias de Maria Auxiliadora do 
Bairro Progresso de Erechim, as-
sessoras da Infância e Adolescência 
Missionária de diversas paróquias 
da Diocese de Erexim estiveram 
reunidas na manhã do dia 13 de no-
vembro, no Centro Diocesano. 

Após a oração inicial conduzida pelo Pe. Lucas Stein, 
assessor da Pontifícia Obra Missionária, cada participante 
relatou o que foi realizado nos últimos meses nas Paróquias, 
respeitando os protocolos sanitários de cada município. 
Pelos relatos, as crianças estavam ansiosas por se reencon-

trar. Mas algumas comunidades 
adiaram a retomada dos encontros 
para o próximo ano. 

A reunião teve também mo-
mento para algumas dinâmicas de 
animação dos encontros nas co-
munidades. Cada assessora ficou 
de colocar no grupo de Whatsapp 
dinâmicas novas que tiverem. 

Por fim, houve a programação 
das atividades para o próximo ano. 

Ao encerrar o encontro, a coordenadora recomendou a 
leitura e reflexão da mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial das Missões deste ano, intitulada: “Não podemos 
deixar de anunciar o que vimos e ouvimos”.  

Dom Adimir e 4 padres da Diocese de Erexim
em Encontro Regional de Presbíteros

Nos dias 15 a 17 de novembro, no 
Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CE-
CREI) dos padres Jesuítas em São Leopol-
do, foi realizado o 38º Encontro Regional 
de Presbíteros com 79 participantes das 
Arquidioceses e Dioceses do Rio Grande 
do Sul, conforme a Carta final do evento. 

O tema do encontro foi a Diocesanei-
dade no ministério presbiteral e teve a asses-
soria do Pe. Humberto Robson de Carvalho, 
da Arquidiocese de São Paulo-SP. Ele abordou o assunto à luz 
da passagem do Evangelho Vinde a mim todos vós que estais 
cansados e carregados de fardos e eu vos darei descanso (Mt 11, 
28), destacando a importância do cuidado com a saúde física, 
espiritual e emocional. Ressaltou também a vivência da dioce-
saneidade no amor a Deus e ao próximo, bem como a necessi-
dade da formação permanente e da fraternidade presbiteral. 

Da Diocese de Erexim participaram Dom Adimir An-
tonio Mazali, como bispo referencial da Pastoral Presbiteral 
no Regional Sul 3 da CNBB, Pe. Dirceu Balestrin como rep-
resentante dos presbíteros da Diocese na Comissão Region-
al dos mesmos, Pe. Carlos Pontel e Pe. João Zapani como 
representantes de duas das sete Áreas Pastorais da Diocese. 

A Carta do Encontro
Relata o andamento das atividades do evento, entre as 

quais, os momentos de oração, a celebração da Eucaristia, as 
reflexões do assessor, a confraternização, a participação inte-
gral do Bispo referencial da Pastoral Presbiteral no Region-
al, a visita de alguns bispos e comunicações, entre elas sobre 

o 18º Encontro Nacional de Presbíteros a 
realizar-se de 09 a 14 de maio de 2022 no 
Santuário Nacional de Aparecida - SP.  

Refere aspectos aprofundados pelo 
assessor a respeito do tema, "Diocesanei-
dade no ministério presbiteral", como o 
cuidado com a vida, a saúde física, men-
tal e espiritual do presbítero, com os ol-
hos em Cristo, Bom Pastor. Cuidar de si, 
mas também das boas relações, de modo 

especial com os irmãos presbíteros. A diocesaneidade é uma 
das grandes riquezas do Concilio Vaticano II, retomada com 
vigor pela Exortação Apostólica pós-sinodal Pastores Dabo 
Vobis de João Paulo II em 1992. Segundo o Papa Francisco 
ela “é uma experiência de pertença e compromisso com a 
comunidade diocesana”. A Espiritualidade do padre dioce-
sano fundamenta-se no seguimento a Jesus Cristo, o Bom 
Pastor, que amou a sua Igreja e por ela se entregou. O caris-
ma do padre diocesano se expressa no amor pela diocese, na 
unidade com o bispo, na vivência fraterna presbiteral e na 
predileção amorosa e serviço ministerial dedicado ao povo 
de Deus a ele confiado. Dom Adimir destacou a importância 
do fortalecimento da Pastoral Presbiteral, com encontros de 
convivência, cursos e confraternizações, profunda espiritu-
alidade centrada na eucaristia, espaços para a escuta dentro 
da proposta da sinodalidade, atenção à formação de novos 
presbíteros, aos padres jovens e à animação vocacional. Se-
gundo a Carta, o Encontro foi marcado pela convivência fra-
terna, partilha de experiências e memória dos presbíteros do 
Estado falecidos em decorrência da Covid-19. 
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Padres da Diocese de Erexim aprofundam aplicação da Lei 
Geral da Proteção de Dados na vida paroquial

Dom Adimir Antonio 
Mazali presidiu reunião dos pa-
dres da Diocese de Erexim orga-
nizados em dois grupos, nos dias 
22 e 24 de novembro, no Centro 
Diocesano, para refletir procedi-
mentos decorrentes da Lei Geral 
de Proteção de Dados na vida das 
Paróquias e de toda a Diocese. 

A lei, promulgada em  agos-
to de 2018, está em vigência integral desde primeiro de 
agosto deste ano e estabelece multas diferenciadas, algu-
mas elevadas, para diversas infrações possíveis. Em vista do 
que a lei determina, pedido de certidão de batismo, crisma, 
casamento, de transferência de celebrações ou de Paróquia e 
outros deve ser documentado e fornecido somente com as-
sinatura do Pároco. Havendo transmissão de missa ou outra 
celebração litúrgica pelas mídias sociais, deve haver aviso 
visível nas igrejas em que for realizada. 

Na reunião foram retoma-
dos aspectos ordinários da vida 
paroquial, entre os quais ob-
servância rigorosa do processo 
de habilitação para o casamento, 
informação sobre pedido de nul-
idade de união matrimonial, pro-
visão de conselho econômico e 
certidão bancária, procedimento 
quando uma comunidade encerra 

suas atividades, livros de contabilidade e de atas das comu-
nidades quando encerrados devem ser conservados na secre-
taria paroquial, relação de pessoas sepultadas nos cemitérios 
de cada Paróquia e, a partir de agora, necessidade de arqui-
var na secretaria atestado de óbito de quem for sepultado. 

Será organizado um guia prático destes e outros pro-
cedimentos para maior clareza e unidade na Diocese de Er-
exim. 

Religiosos da Diocese de Erexim em Romaria
ao Santuário da Salette em Marcelino Ramos

O núcleo diocesano de Erexim da Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil realizou romaria ao Santuário da Salette em 
Marcelino Ramos no dia 20 de nnovembro, para agradecer as 
atividades desenvolvidas neste ano e planejar as do próximo. 

Na oportunidade, houve também a escolha do novo 
coordenador do núcleo, uma vez que o Pe. Tiago Costa, mis-
sionário saletino, assumirá nova função na Congregação a 
partir do próximo ano em São Paulo. O escolhido foi o Pe. 
Renoir Juslei Dalpizol, reitor do Santuário de Marcelino Ra-
mos e Diretor da Revista Salette. (Com informação e foto do 
Pe. Tiago Costa)

Zeladoras de capelinhas realizam 
encontro de oração e planejamento

Em torno de 40 coordenadoras paroquiais de cape-
linhas da Diocese de Erexim realizaram seu tradicional en-
contro de final de ano no dia 29 de novembro na gruta da 
Paróquia São Pedro de Sede Dourado, Participaram os pa-
dres Moacir Noskoski, Pároco em Erval Grande e assessor 
das zeladoras, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, atualmente 
no Lar Sacerdotal no Seminário de Fátima e que orientou a 
parte da oração e meditação do encontro, Pe. Jorge Dallag-
nol, Pároco em Sede Dourado, Pe. Isalino Rodrigues, Pároco 
em Itatiba do Sul.
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A parte da manhã do encontro foi dedicada à oração, 
num pequeno retiro. A outra parte, à avaliação das atividades 
deste ano e ao planejamento para o próximo. 

Pe. Edinaldo refletiu sobre a pessoa e a presença de 
Maria no Mistério da Salvação. Ela que foi escolhida não só 
para ser Mãe de Jesus, mas também, por sua fé e confiança 
em Deus, fez-se fiel discípula e seguidora do Verbo Divino 
que se encarnou e nasceu do seu ventre por obra do Espírito 
Santo. E assim se tornou para nós modelo de vida cristã e de 
seguimento de Jesus. A partir do texto do Evangelho de João 
que fala de Maria junto à cruz de seu Filho Jesus, ele apro-
fundou a manifestação do amor de Deus levado até as últi-
mas consequências na pessoa de seu Filho pregado na cruz 
e que nos deu Maria como Mãe, quando do alto da cruz, ao 
ver sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua 
mãe: "Mulher, eis aí teu filho". Depois disse ao discípulo: 

"eis aí tua mãe”. Pe. Edinaldo convidou a todos à reflexão e 
à experiência da oração colocando-se na cena do Evangel-
ho, ao lado do discípulo, junto de Maria, e imaginando Je-
sus dizer à sua mãe: eis aí teus filhos e dizendo a todos: eis 
aí a Mãe de vocês. E todos assumindo a mesma atitude do 
discípulo amado, levando Maria para suas casas. Abrindo 
para ela as portas dos seus corações, das suas famílias, do 
seu ambiente de trabalho, acolhendo Maria em suas vidas 
como Mãe, Modelo de fé, Consoladora, Rainha, Desatadora 
dos nós, Mãe dos aflitos, Auxiliadora, Mãe da Igreja, Mãe 
do perpétuo socorro... Para o Pe. Edinaldo, receber a cape-
linha de Nossa Senhora nas casas, rezar o terço em família, 
recorrer à intercessão de Maria, seguir o seu exemplo de fé 
e obediência à Palavra, à vontade de Deus, são atitudes de 
quem acolhe Maria como Mãe, Mãe de Cristo e Mãe Igreja.

Conselho Econômico analisa projetos diversos e previsão 
orçamentária para o próximo ano

Sob a presidência de Dom Adimir Antonio Mazali, o Consel-
ho Econômico da Diocese realizou sua última reunião deste ano na 
noite do dia 07 de dezembro, no Centro de Administração e Pastoral. 

Em pauta, encaminhamentos finais do projeto de energia fotovol-
taica e do desmembramento de pequena área da Chácara do Seminário 
para a Rio Grande Energia instalar subestação de energia; retomada 
da possibilidade de loteamento de parte do terreno do Seminário Bom 
Pastor em Barão de Cotegipe; avaliação da necessidade de contratação 
de profissional para a área de engenharia e arquitetura e de secretária 
executiva para a pastoral; orçamento, planejamento e investimentos da Cúria Diocesana para o próximo ano. 

Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora prevê cursos 
da Escola de Formação e da Itepa Faculdades no próximo ano

Com o retorno de atividades presenciais, seguindo os protoco-
los sanitários vigentes, a Coordenação Diocesana da Ação Evange-
lizadora realizou reunião na noite do dia 06 de dezembro, no Cen-
tro Diocesano, sob a presidência de Dom Adimir Antonio Mazali e 
coordenação do Pe. Jair Carlesso. Depois da oração inicial, houve 
avaliação do ano e breve relato de cada participante de atividades 
em seu Setor ou Área Pastoral. A partir disso, destacou-se: a retom-
ada do 14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora; a formação, 
com a perspectiva da retomada do Curso de Servidores de Comu-
nidades de março a novembro, turma de Erechim, nas terças-feiras 
à noite, aberta a servidores de toda a Diocese e turma de Jacutinga, nas quartas-feiras, também à noite; Curso de Teologia 
para leigos, pela Itepa Faculdades, segundo ano nas sextas-feiras à noite, em Aratiba e primeiro ano em Erechim; apresen-
tação do calendário de reuniões e eventos do próximo ano. Conforme o 14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, a 
Coordenação é formada pelo bispo, pelo vigário geral, coordenador diocesano, um representante do núcleo dos religiosos/
as da Diocese, um representante do conselho diocesano de leigos, dois representantes de cada Horizonte. Dom Adimir 
acrescentou também os padres coordenadores das Áreas Pastorais. Com a designação de padres para novas funções a partir 
do próximo ano, haverá alteração nos integrantes da Coordenação, mas sua missão prosseguirá e com a perspectiva de re-
tomada de todas as suas atividades. 
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Desafios pastorais da Igreja na América Latina e no Caribe
A recente assembleia eclesial da 

América Latina e do Caribe, de 21 a 28 de 
noovembro, identificou 12 desafios pas-
torais no Continente Latino-americano. 1. 
Reconhecer e valorizar o papel dos jovens 
na comunidade eclesial e na sociedade como 
agentes de transformação. 2. Acompanhar as 
vítimas de injustiças sociais e eclesiais com 
processos de reconhecimento e reparação. 3. 
Promover a participação ativa das mulheres 
em ministérios, órgãos governamentais, discernimento e tom-
ada de decisões eclesiais. 4. Promover e defender a dignidade 
da vida e da pessoa humana desde a sua concepção até o seu 
fim natural. 5. Aumentar a formação da sinodalidade para er-
radicar o clericalismo. 6. Promover a participação dos leigos 
em espaços de transformação cultural, política, social e ecle-

sial. 7. Ouvir o grito dos pobres, excluídos 
e descartados. 8. Reformar os itinerários 
formativos dos seminários, incluindo te-
mas como ecologia integral, povos nativos, 
inculturação e interculturalidade e pens-
amento social da Igreja. 9. Renovar, à luz 
da Palavra de Deus e do Vaticano II, nosso 
conceito e experiência da Igreja Povo de 
DEUS, em comunhão com a riqueza de sua 
ministerialidade, que evita o clericalismo e 

favorece a conversão pastoral. 10. Reafirmar e dar prioridade 
a uma ecologia integral em nossas comunidades a partir dos 
quatro sonhos da Querida Amazônia. 11. Promover um encon-
tro pessoal com Jesus Cristo encarnado na realidade do Con-
tinente. 12. Acompanhar os povos nativos e afrodescendentes 
na defesa da vida, da terra e das culturas.

Bispos do Rio Grande do Sul realizam encontro
em Passo Fundo

Os bispos das 4 Arquidio-
ceses e das 14 Dioceses do Rio 
Grande do Sul, que formam o 
Regional Sul 3 da CNBB, re-
alizaram sua costumeira reunião 
de final de ano na Casa de Re-
tiros de Passo Fundo, de 29 de 
novembro ao meio-dia a dois de 
dezembro também ao meio-dia. 
Participaram da reunião também o Administrador Diocesano 
da Diocese vacante de Cruz Alta e a Secretária Executiva do 
Secretariado Regional Sul 3 da CNBB. Inicialmente, os par-
ticipantes recordaram as atividades desenvolvidas a partir da 
sua realidade durante o ano, com destaque para a realização 
de mais de 40 lives sobre diferentes temas eclesiais e sociais 
envolvendo milhares de pessoas. Depois, fizeram encamin-

hamentos para o próximo ano e 
analisaram alguns pontos espe-
cíficos como Ano Vocacional, o 
processo do Sínodo 2021-2023, 
a Assembleia Regional da Ação 
Evangelizadora (em 1º e 02 de 
junho), a Assembleia Geral da 
CNBB (virtual de 25 a 29 de 
abril e presencial de 29 de agos-

to a 02 de setembro) e a Visita Ad Limina, encontro com o 
Papa e os seus assessores, ordinariamente realizado de cinco 
em cinco anos. Para o Presidente do Regional, Dom José 
Gislon, Bispo de Caxias do Sul, o encontro foi momento de 
graça, de convivência fraterna, de oração e de partilha da re-
alidade vivencial de cada Bispo. O encontro não se realizava 
há mais de ano por causa das restrições da pandemia.

Tema do Dia Mundial da Paz do próximo ano
No final de novembro, a Sala de Im-

prensa do Vaticano divulgou o tema do 55º Dia 
Mundial da Paz a ser celebrado no dia primeiro 
de janeiro do próximo ano: "Educação, tra-
balho, diálogo entre as gerações: instru-
mentos para a construção de uma paz du-
radoura". Segundo o comunicado, após o 
percurso da "cultura do cuidado" proposto 
em 2021 para "erradicar a cultura da in-
diferença, do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes 
parece prevalecer", para o próximo ano Francisco propõe 

uma leitura inovadora que responde às 
necessidades dos tempos atuais e futuros. 
O tema pode suscitar algumas perguntas: 
como a educação pode construir uma paz 
duradoura? O trabalho no mundo respon-
de às necessidades vitais dos seres hu-
manos de justiça e liberdade? E por fim, 
as gerações são realmente solidárias entre 
si? Acreditamos no futuro? Se e até que 

ponto o governo das sociedades consegue estabelecer, neste 
contexto, um horizonte de pacificação?
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Celebrações jubilares de ordenação presbiteral
 Dia 11 de dezembro, Pe. 

Antonio Valentini, Chanceler da 
Cúria Diocesana e assessor de 
comunicação, celebrou seu jubi-
leu de ouro de ordenação pres-
biteral na igreja São Valentim, 
de São Valentim, sua terra natal. 

No dia 26 de dezembro, 
Pe. Presentino Rovani, mis-
sionário saletino, celebra seu 
jubileu de ouro sacerdotal com 
missa na comunidade N. Sra. de 
Lurdes, Linha Gruta, Aratiba. 

Pe. José Carlos Sala celebrará seu ju-
bileu de prata de padre no dia 27 de dezem-
bro do próximo ano. Ele é natural de São 
Valentim, onde foi ordenado. 

No dia 16 de dezembro, também do 
próximo ano, Pe. Adelar Pedro De David 
celebrará jubileu de ouro sacerdotal. É nat-
ural de Severiano de Almeida e reside em 
Erechim, liberado de funções pastorais em 
razão de saúde. 

A celebração jubilar do Pe. Antoninho contou com a 
participação do bispo Dom Adimir e 30 padres, entre eles o 
colega de curso Pe. Adalíbio Barth e o primeiro padre de São 
Valentim, Pe João Gheno, com 92 anos, ambos da Arquidio-
cese de Passo Fundo, familiares e amigos, entre eles diver-
sas pessoas com quem o jubilar atuou no Centro Diocesano, 
na Catedral São José e em Barão de Cotegipe.

Dom Adimir, depois da apresentação dos padres pelo 
Pároco de São Valentim, Pe. João Zappani, iniciou a cel-
ebração. Após a saudação litúrgica, dirigiu marcante men-
sagem ao jubilar e aos participantes.

Em deferência, como procedem muitos bispos, passou 
a presidência da celebração ao jubilar. 

Após a homilia proferida pelo próprio jubilar (ver adi-
ante, entre os artigos), Dom Adimir o convidou a renovar 
seu compromisso sacerdotal. Antes da bênção final, a irmã 
mais nova do jubilar, Elaine, dirigiu-se breve e emocionante 
mensagem em nome dos familiares, Dom Adimir invocou a 
bênção final com a fórmula própria da ordenação sacerdotal 
sobre o jubilar e toda a assembleia.

Após a celebração eu-
carística, houve almoço de 
confraternização no salão pa-
roquial, preparado com muito 
carinho e empenho pelo Con-
selho Econômico da Paróquia e 
colaboradores.

Dados biográficos
Pe. Antonio Valentini na-

sceu no dia 04 de novembro 
de 1945, em São Valentim-RS. 
Seus pais: Domingos e Ália Bo-

tini Valentini. Irmãos: Avelino, Agostinho, 
Ivone, Cláudio, Teresinha, Lúcia, Elaine.

Estudou nos Seminários de Tapera, 
Erechim e Viamão.

Foi ordenado presbítero no dia 11 de 
dezembro de 1971, por Dom Joao Aloysio 
Hoffamnn, primeiro bispo da Diocese. Foi 
a primeira ordenação presbiteral realizada 
por ele na Diocese, instalado nem 5 meses 
antes.

Algumas funções exercidas:
- Vigário Paroquial (1972-1980), colaborador (1981-

87), Vig. Par. (1988), Pároco da Catedral (1998-2011)
- Pároco em Barão de Cotegipe-RS (2012)
- Coordenador Diocesano de Pastoral (1975-1987)
- Assistente do Movimento Familiar Cristão (1974-

1979) 
- Diretor espiritual do Cursilho (1974-1986)
- Assessor da Pastoral da Juventude (1980-1988)
- Secretário Executivo Regional Sul 3/CNBB, em Por-

to Alegre (1989-92)
- Subsecretário Geral da CNBB, em Brasília, DF 

(1993-1997)
- Chanceler da Cúria/assessor de com. 2013-...)
- Administrador Diocesano na vacância episcopal 

(11/9/2019-11/7/2020)
- Redator de subsídios diocesanos e outros.
- e outras atividades.

Religiosa de Mianmar entre as 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo
 A irmã que ficou conhecida por ajoelhar diante de policiais, para impedir que eles atirassem contra manifestantes 

em Mianmar foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo neste ano, segundo a rede de 
comunicação BBC de Londres, Inglaterra. 

A escolha, segundo a rede, se deu porque seu gesto é testemunho de luta pelos direitos humanos (começando pela 
vida e pela liberdade) e fez dela exemplo de coragem. Ela nasceu em 1975. Ainda jovem, descobriu a sua vocação religiosa 
e entrou na Congregação das Irmãs de São Francisco Xavier.
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Fé e Compromisso Social
Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)
 A experiência cristã não se faz ao 

lado ou acima da história. Os dramas h 
umanos, as angústias e os desafios da hu-
manidade provocam a fé cristã para não 
fugir do mundo.  A lógica da encarnação 
de Deus no mundo, em Jesus Cristo, or-
dena à Igreja uma presença expressiva na 
sociedade, e não somente para suscitar 
utopias ou alimentar a transcendência. O 

Deus que assume a carne humana para a salvação de todos, 
atinge toda a realidade humana em sua multiforme existên-
cia. Assim, o Cristianismo preocupa-se tanto com as pes-
soas individualmente, dando-lhes sentido para a existência, 
quanto com as comunidades e sociedades, com as relações 
que determinam e legitimam a vida do indivíduo como ser 
criado para a comunhão e não para a solidão.

No confronto entre a mensagem evangélica e as vicissi-
tudes históricas não pode haver neutralidade ou indiferença. 
Todas as formas de exclusão, injustiça, violência e mentira 
afetam profundamente o ser cristão e por isso geram posições 
e atitudes que desmascaram as forças que desumanizam.

Não é possível conceber, então, a fé cristã sem o 
serviço na construção de um mundo justo e fraterno. Esper-
ar o Reino em plenitude, separando fé e justiça, Evangelho 
e vida, espiritualidade e compromisso social, seria uma re-
dução perigosa ao próprio conteúdo da fé que não separa o 
amor a Deus do amor ao próximo.  A comunhão com Deus, 

portanto, exige uma reorientação total da presença do ser 
humano na sociedade e de sua ação sobre o mundo. Isso 
implica em valorizar a vida desde a fecundação até o seu fim 
natural, com olhar bem atento às necessidades dos pobres e 
sofredores. Tais posicionamentos não impedem que os cris-
tãos sejam mal interpretados e até perseguidos.

Um conhecido texto da Antiguidade, a Carta a Diogne-
to, sintetiza essa condição do cristão no mundo: “Os cristãos, 
de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua 
terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, não moram 
em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm al-
gum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada 
por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, 
nem professam, como outros, algum ensinamento humano. 
Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, con-
forme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do 
lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham 
um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. 
Vivem na sua pátria, mas como forasteiros; participam de 
tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda 
pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira.”

Os cristãos vivem no mundo, mas sabem que sua 
pátria é o Reino de Deus, contudo, têm consciência de que 
devem testemunhar o Eterno em meio às realidades terres-
tres, por isso se comprometem na busca de um mundo mais 
justo e fraterno, e trabalham por um humanismo integral e 
solidário.

Uma grande assembleia da Igreja
Por Dom Odilo Pedro Scherer – O São Paulo - 17 de novembro de 2021

De 21 a 28 de novembro, foi 
realizada a Assembleia Eclesial da 
América Latina e do Caribe. A sede 
foi a Cidade do México, mas apenas 
os convidados especiais e os encarre-
gados da coordenação dos trabalhos 
estarão no México. Os demais mem-
bros dessa Assembleia, que somaram 
mais de mil participantes, estiveram 

espalhados em todos os países do Continente e participarão 
de maneira remota, pela internet. A abertura e a conclusão 
serão celebradas na basílica de Nossa Senhora de Guadalupe.

Trata-se de um evento sem precedentes na história da 
Igreja. Geralmente são os bispos que participam desse tipo 
de reuniões eclesiais, representando a Igreja de suas dioces-
es, conferências episcopais e países. Desta vez, houve bispos, 
padres, diáconos e religiosos, mas a maioria dos membros 
da assembleia será composta de leigos. O Papa Francisco, 

que convocou a assembleia, quis que os leigos participassem 
em grande número. Foi, portanto, uma assembleia “eclesial”, 
sinal e expressão do conjunto dos membros da Igreja. Todos 
são importantes no Corpo de Cristo e cada um participa, à sua 
maneira, da vida e da missão da Igreja (cf. 1Cor 12,12-31).

Para entender o objetivo de semelhante reunião eclesi-
al, é preciso situar-se brevemente na história recente da Ig-
reja, em nosso Continente, onde há a tradição já consolidada 
das grandes Conferências Gerais do Episcopado da América 
Latina e do Caribe. Até agora, foram realizadas cinco, con-
hecidas pelo nome das cidades onde aconteceram: Rio de 
Janeiro (1951), Medellín (Colômbia, 1968), Puebla (Méx-
ico, 1979), Santo Domingo (República Dominicana, 1991) 
e Aparecida (2007). Cada uma dessas Conferências Gerais, 
cujos participantes sempre foram bispos, representando as 
Conferências Episcopais de seus países, deixou um docu-
mento importante, que marcou a vida da Igreja em nosso 
Continente.
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Passados 15 anos da realização da Conferência de 
Aparecida, o CELAM – Conselho Episcopal Latino-Amer-
icano –, pediu que o Papa Francisco convocasse uma nova 
Conferência Geral. Mas o Papa ponderou que era melhor 
ainda continuar com as conclusões da Conferência de Apa-
recida, muito ricas e importantes para a vida e a missão da 
Igreja em nosso Continente. E pediu que se organizasse um 
evento eclesial, não apenas episcopal, para avaliar os frutos 
já produzidos, as lacunas ainda existentes na aplicação do 
Documento e as novas questões a serem enfrentadas pela 
evangelização em nosso Continente. Assim, desde o início 
de 2020, a Assembleia Eclesial começou a ser preparada por 
uma Comissão encarregada pelo CELAM.

O tema dessa Assembleia Eclesial está estreitamente 
relacionado com o Documento de Aparecida: “somos to-
dos discípulos missionários em saída”. O discipulado mis-
sionário, central na Conferência de Aparecida, reaparece 
aqui, enriquecido com um novo aspecto convocatório: “em 
saída”. Francisco, que esteve na Conferência de Aparecida 
e conhece muito bem o conteúdo e as orientações do docu-
mento, insiste na dimensão missionária da Igreja, que não 
deve ficar voltada sobre si mesma (“auto-referencial”), nem 

se contentar com uma pastoral de mera conservação daquilo 
que já conseguiu fazer ao longo de cinco séculos de evange-
lização. A Igreja precisa tomar nova consciência de si mes-
ma e de sua missão, para não ficar à margem da vida dos 
povos deste Continente, tornando-se insignificante para eles.

A Assembleia Eclesial começou a ser preparada an-
tes que o Papa chamasse toda a Igreja a fazer um “processo 
sinodal”, em vista da assembleia do Sínodo dos Bispos em 
2023. Pode-se afirmar que a preparação e a realização da 
Assembleia Eclesial já anteciparam a experiência sinodal, 
que o Papa agora estende à Igreja do mundo inteiro. Assim, 
a Igreja em nosso Continente oferece mais uma contribuição 
importante para a “conversão pastoral e missionária” e para 
a “experiência sinodal” de toda a Igreja.

O programa da Assembleia Eclesial previa vários mo-
mentos, ao longo da semana, de participação aberta de todos 
os interessados. O programa foi sendo divulgado nas mídias 
da Igreja. Continuemos unidos em oração ao Espírito San-
to pela implementação das conclusões dessa grande reunião 
eclesial. E que Nossa Senhora de Guadalupe interceda pe-
los bons frutos deste evento eclesial importante, que se foi e 
concluído no seu Santuário, no México.

Reflexão para a celebração do jubileu de ouro presbiteral 
(Pe. Antonio Valentini Neto - São Valentim, 11/12/2021)

Há mais tempo, comentei com nosso 
Bispo Dom Adimir a passagem dos meus 
50 anos de ordenação presbiteral. Ele disse 
logo, vamos celebrar. Foi abrindo a agen-
da, registrou e disse: anotado. 

Há poucos dias, falei com ele sobre o roteiro da missa 
dizendo-lhe que para mim é claro que o Bispo sempre preside. 
Falou que é praxe, em celebrações jubilares, o Bispo fazer a 
abertura e passar para o jubilar. E o mesmo fazer a homilia ou 
procurar alguém para fazê-la. De início, pensei escolher entre 
todos os padres um de especial proximidade, como alguém 
desta Paróquia de São Valentim ou um com quem estudei no 
Seminário. Depois, ocorreu-me que de qualquer modo eu deve-
ria dizer uma palavra, ao menos no final da celebração. Então, 
para não haver duas falas, resolvi assumir a homilia. 

Depois deste preâmbulo, recordo que na troca de padres 
nas paróquias, por vezes ouvi daquele que se despedia que não 
precisava falar muito, pois já havia falado bastante no tempo 
em que fora Pároco. E também ouvi de quem chegava que seria 
breve, pois, no tempo em que o bispo o deixasse na Paróquia, 
poderia falar bem mais.

Ao chegar aos 50 anos de ordenação, poderia dizer que 
já comuniquei bastante em celebrações, em textos de reflexão 
e de informação. Porém, como não partilhar sentimentos, lem-
branças e reflexões ao chegar ao jubileu de ouro presbiteral? 

E aqui a razão de ser da celebração que concluí realizar: 
poderia ter motivação vocacional e estímulo a confirmar a vo-

cação já assumida, seja de nós ministros ordenados, seja dos 
consagrados e consagradas da Vida Religiosa, seja dos casa-
dos, enfim dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, 
em seu compromisso de serem sal da terra e luz do mundo. 
Desejaria vivamente que seja especial motivação para surgirem 
novas vocações ao sacerdócio e à perseverança dos nossos 
queridos seminaristas, razão pela qual os convidei com muito 
carinho. Enfatizo que gostaria ver surgirem mais vocações aqui 
nesta Paróquia que já tem 14 padres, três deles bispos. 

Há vários dias venho ouvindo que chegar aos 50 anos de 
padre é uma história, é uma grande graça, é um privilégio. 

Realmente, assim entendo. Celebrar o jubileu é uma 
graça de Deus que nos ama e nos quer confiar uma missão antes 
de nosso nascimento, como dizia o profeta Jeremias na primeira 
leitura, falando de como se sentia chamado por Ele. É graça de 
Deus que escolhe pessoas entre outras para estar a serviço delas 
no que se refere a Ele, devendo saberem ter compaixão com 
todos, conscientes de suas próprias limitações. É dom que nin-
guém pode atribuir-se a si mesmo, como ressaltava a segunda 
leitura, tirada da Carta aos Hebreus. É dom gratuito e generoso 
de Cristo que chama e envia em missão, como relatou o evan-
gelista São Lucas na passagem de seu evangelho que ouvimos. 

Celebrar o jubileu é, ao mesmo tempo, oportunidade im-
prescindível de dar graças a Deus por este dom do Sacerdócio e 
pelo de vivê-lo no esforço da doação integral, com a intercessão 
maternal de Maria e com o patrocínio de São Valentim, Santo 
Antonio, São Carlos Borromeu, o santo do dia de meu nasci-
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mento, e São Dâmaso, o santo do dia de minha ordenação, hoje. 
Neste louvor a Deus, com afeto e gratidão, incluo os 

pais que me deram a vida, as outras pessoas que me ajudaram 
e ajudam a construí-la no contexto familiar, no trabalho nas 
paróquias, nos serviços em nível diocesano e no da CNBB. Se 
o tempo permitisse, teria nomes e mais nomes para citar. Não 
posso, porém, deixar de me referir a Dom João Aloysio Hoff-
mann, nosso primeiro bispo, falecido seis meses depois que re-
tornei da CNBB, que me ordenou presbítero aqui nesta igreja. 

O jubileu é também oportunidade de revisão e question-
amento. A que dei especial atenção? Consegui cultivar forte 
espiritualidade, profunda mística ministerial. Que modelo de 
Igreja reforcei. A pregação, a reflexão em encontros e em textos 
ajudou a aprofundar a fé, levou ao engajamento, fomentou a 
vivência comunitária, despertou a consciência crítica e a pre-
sença transformadora na sociedade com critérios evangélicos? 
Que Deus me ajude a retornar sempre ao primeiro amor na lin-
guagem do Apocalipse e a exortação de São Paulo a Timóteo de 
renovar a chama do dom de Deus recebido pela imposição das 
mãos e pregar a Palavra oportuna ou inoportunamente. 

Na celebração do jubileu é também indispensável supli-
car a Deus, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Estrela 
da Evangelização, de São José, patrono universal da Igreja, 
que me conceda viver sempre mais o que de bom tentei viver 
nestes primeiros 50 anos de ministério presbiteral: seguimento 
incondicional a Cristo Servo e Pastor e com a exigente opção 
preferencial pelos pobres; dedicação integral à Igreja diocesana 
de comunhão e participação, em saída, rumo à plenitude como 
propõe agora nosso 14º Plano da Ação Evangelizadora e Igre-
ja de sinodalidade, como urge atualmente nosso querido Papa 
Francisco, incompreensivelmente contestado por membros de 
nossa própria Igreja. 

Celebrar jubileu de ouro é marco significativo, mas é 
muito mais um ponto de partida. Deve-se olhar mais para o fu-
turo do que para o passado. A ele se olha como se olha para o 
retrovisor do carro, a fim de se situar melhor na estrada e seguir 
em frente. Do passado se toma impulso para o futuro. Dele col-
hemos lições imprescindíveis para percorrer o caminho que se 
tem pela frente, lembrando o que o anjo disse a Elias depois 
de servir-lhe pão e água, ao se encontrar prostrado e desani-
mado. E como ele, ir caminhando até a meta final, conscientes 
de que na fé vivemos da esperança, da expectativa da segunda 
vinda de Cristo, que o Advento que estamos vivendo nos lem-
bra ao preparar-nos para sua primeira vinda no santo Natal que 
se aproxima. 

Penso poder dizer que a passagem de um jubileu de or-
denação pode lembrar aquilo que era o objetivo do Ano Sac-
erdotal, instituído por Bento XVI, de junho de 2009 a junho 
de 2010, em comemoração aos 150 anos da morte de nosso 
modelo, São João Maria Vianey, o Cura D’Ars: redescobrir e 
revigorar a consciência do extraordinário e indispensável dom 
da Graça que o ministério ordenado representa para quem o re-
cebeu, para toda Igreja e para o mundo, que sem a presença real 
de Cristo, estaria perdido. Ou, como dizia um bispo do Brasil: 

um convite forte de Deus para nos afervorarmos no serviço da 
Igreja, na oração, na dedicação ao povo cristão, na alegria de 
nossa eterna juventude.” Ele pode nos remeter ao nos diz Pe. 
Mário Delpini em seu opúsculo PADRE NOTA 10 - Anotações 
amigáveis e descontraídas para sacerdotes a caminho do Ter-
ceiro Milênio, atualizando recomendações de Santo Ambrósio, 
como outros também disseram, vale a pena ser padre e que o 
primeiro modo de favorecer as vocações sacerdotais é ser pa-
dres contentes, gratos ao Senhor pela graça do ministério, livres 
de toda reclamação pelo que se deve deixar. 

E, se posso sugerir, quando vocês acompanharem, nos 
Meios de Comunicação, notícias negativas sobre padres, mesmo 
que, vez por outra, verdadeiras, mas quase sempre distorcidas 
e ampliadas, olhem para o que fazem de bem. Se os primeiros 
discípulos de Cristo tivessem ficado no escândalo de Judas, a 
Igreja não teria nascido. Eles se encantaram com o testemunho 
dos outros 11. Não esqueçam, a vibração de vocês pela comuni-
dade, o seu serviço generoso à Igreja, a amizade de vocês para 
nós, o apoio, a ajuda sincera a superarmos nossas limitações 
fazem imenso bem a todos nós padres. 

Para concluir, parece-me ser oportuno para todos, minis-
tros ordenados, religiosos e leigos, o seguinte “Retrato do Pres-
bítero”, de um manuscrito medieval:

O presbítero deve ser, ao mesmo tempo, pequeno e grande,
de espírito nobre, como de sangue real, simples e espontâneo 

como um lavrador,
herói no domínio de si, homem que lutou com Deus,
fonte de santificação, pecador que Deus perdoou,
senhor de seus desejos, servidor humilde para os tímidos e fracos,
que não se rebaixa diante dos poderosos, mas se curva diante dos 

pobres,
discípulo de seu Senhor, chefe de seu rebanho,
mendigo de mãos largamente abertas,
portador de inumeráveis dons, homem no campo de batalha,
mãe para confortar os doentes,
com a sabedoria da idade e a confiança de um menino,
voltado para o alto, os pés na terra,
feito para a alegria, experimentado no sofrimento,
imune a toda a inveja, que vê longe, que fala com franqueza,
um inimigo da preguiça, uma pessoa que se mantém sempre fiel.

Por fim, lembro que na celebração do jubileu de prata, 
com 51 anos, eu lembrei que o salmista diz: os mais fortes che-
gam aos 80 anos e disse que já havia percorrido a maior parte 
de minha vida. Assim mesmo, olhava para frente. Sem falso 
otimismo, poderia cultivar a expectativa de chegar ao jubileu 
de ouro. Ao celebrá-lo, animo-me a esperar viver ao menos o 
de diamante.

Nesta festa jubilar, peçamos ao Espírito Santo vigor 
abrasador, coloquemo-nos sob a proteção de Maria, nossa Mãe, 
companheira de caminhada, e prossigamos, com ardor renova-
do, nosso seguimento a Cristo, como seus incondicionais dis-
cípulos missionários. 
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Alegria do natal
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

 Neste tempo, há uma pergunta recor-
rente sobre o local onde se vai passar o Na-
tal. As respostas indicam muitos lugares e 
diversificadas dinâmicas, incluindo viagens, 
ceias, ambientes festivos. Raríssima é a inter-
rogação sobre o que se poderá renovar ou mu-
dar com a força transformadora da celebração 
do Natal. A Festa guarda na sua interioridade 
um tesouro capaz de renovar a vida do ser hu-
mano, lições para reconfigurar as relações e 
restaurar o interior de cada pessoa, garantindo a habilidade 
essencial para o bem viver – arte que precisa inspirar a orga-
nização social e política, possibilitando à sociedade a seguir 
nos trilhos da fraternidade universal. Mas a oportunidade 
oferecida no tempo do Natal pode ser desperdiçada, reduz-
ida às cores e às luzes que se espalham e piscam, aos ban-
quetes e às outras circunstâncias que, quase sempre, tomam 
o lugar das dimensões essenciais da celebração.  Uma perda 
triste quando são considerados os desafios que comprome-
tem a fraternidade universal, a exemplo desta realidade em 
que muitos não têm o que comer, enquanto tantos outros, de 
modo indiferente, estão nas festas e confraternizações.

Quando há indiferença em relação aos que sofrem, os 
votos de “feliz Natal” se exaurem na demagogia de palavras 
que pouco significam e nada mudam, em um contexto que 
clama por transformações profundas e urgentes. A alegria 
do Natal vai além das sensações experimentadas, da sim-
ples congregação dos que entram na lista de convidados por 
afinidades e, até mesmo, por interesses. Na contramão de 
sensações passageiras, muitas produzindo ressacas, inclu-
sive com comprometimentos físicos, a alegria do Natal é a 
dinâmica de um novo projeto de vida. Trata-se, pois, de uma 
experiência alicerçada em promessa fidedigna, somente en-
contrada quando se busca uma pessoa, aquele que tem a pa-
lavra capaz de desconcertar e interpelar, indicando o passo 
a passo que leva à vitória. Sabe-se, obviamente, tratar-se de 
Jesus Cristo, o Menino-Deus, o verbo de Deus encarnado, 
o Salvador do mundo que vem ao encontro da humanidade, 
pelo seio puríssimo da Virgem Maria.

Experimentam a alegria do Natal aqueles que buscam 
por Jesus. Essa experiência é renovada a cada ano quando 
acompanhada da sincera disponibilidade para aproximar-se 
do Mestre. Correm o risco de perder a oportunidade deste 
tempo aqueles que não o vivem adequadamente, por soberba 
ou simplesmente por terem se acomodado na vivência das 
festividades desta época do ano. Algo semelhante ocorre com 
os que se consideram religiosos, dominam ritualidades litúr-
gicas, informações sobre o presépio, mas somente enxergam 
repetições, as mesmas luzes e cores, não se deixando tocar 

pela palavra forte e os ensinamentos do Me-
stre de Nazaré.  Não conquistam a alegria do 
Natal aqueles que o celebram fora da própria 
interioridade, um risco comum. É preciso, 
pois, constituir a manjedoura que acolhe Jesus 
dentro de si, o que significa admitir: a simpli-
cidade de Deus é princípio determinante, não 
permitindo sofisticações que geram exclusões, 
discriminações e preconceitos, tão presentes 
em festas pautadas nas exterioridades e sob o 

domínio das aparências.
Celebrar adequadamente o Natal, vivendo a sua 

alegria, é contemplar a necessidade humana de conquistar 
genuína felicidade. Quando não se vive essa alegria, pa-
dece-se com um peso insuportável, muitas vezes tratado pa-
liativamente com remédios, incapazes de levar a uma cura 
definitiva. Essa ausência de uma felicidade genuína pode al-
imentar indiferenças e mesquinhez a ponto de enjaular uma 
civilização na desorganização social, revelada no tratamento 
perverso dedicado aos pobres, nas manipulações para con-
templar interesses egoístas, prejudicando o bem comum. Ao 
invés disso, a alegria do Natal bate fundo na alma, produz 
lucidez nova que inspira a compaixão, alavancando partil-
has, entendimentos que intuem novos caminhos e produzem 
respostas novas para os desafios atuais.

Compreende-se a força do apelo próprio da fé cristã, 
quando se ouve: alegrai-vos sempre no Senhor. Bem difer-
ente das sensações que facilmente seduzem o coração huma-
no, alegrar-se sempre no Senhor garante a clarividência para 
compreender que o outro é irmão e irmã, que a construção 
de uma sociedade justa e solidária é tarefa cidadã de todos. A 
alegria do Natal será realidade abundante e inspiradora, en-
chendo corações da ternura que fortalece, quando se marchar 
para um novo êxodo, quando os pobres, com a língua seca 
de sede, parafraseando o profeta Isaías – o profeta da esper-
ança – buscarem água e encontrá-la, e Deus rasgar córregos 
nas montanhas áridas, abrindo olhos d’água nas baixadas, 
transformando os desertos em brejo, a terra seca em minas 
de água. Esse milagre ocorre primeiramente naqueles que se 
deixam habitar por Deus – e são verdadeiramente habitação 
de Deus aqueles que exercem, constantemente, a solidarie-
dade, cultivam adequada compreensão sobre o significado 
de viver bem, a coragem para defender os pobres, a deter-
minação para efetivar novo estilo de vida, com respeito à 
casa comum. Quem faz do coração a manjedoura que acolhe 
o Menino-Jesus é protagonista na construção de um tempo 
novo que vem a partir do amor de Deus. Seja, pois, acolhido 
o convite para autenticamente viver a alegria do Natal.



Diocese de Erexim - RS

37Artigos

Assembleia Eclesial da Igreja da América Latina e do Caribe 
 “Todos somos discípulos missionários em saída" 

 Mensagem para o Povo da América 
Latina e do Caribe 

Nós, membros da Assembleia Eclesi-
al, estivemos reunimos virtualmente e pes-
soalmente, na sede da Conferência Episcopal 
Mexicana, de 21 a 28 de novembro de 2021, 
sob o olhar amoroso de Nossa Senhora de 
Guadalupe, e queremos cumprimentar o Povo 
de Deus a caminho, os homens e mulheres da nossa amada América 
Latina e do Caribe. 

Estamos unidos pelo desejo de reviver o espírito da V Con-
ferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, re-
alizada em Aparecida em 2007, em sintonia com as Conferências 
Gerais anteriores e tendo no horizonte o Jubileu Guadalupense em 
2031 e o Jubileu da Redenção em 2033. 

Confessamos que o Cristo Jesus Ressuscitado que nos convo-
cou mais uma vez e, como em Aparecida, nos fez reconhecer como 
discípulos missionários de seu Reino, nos envia para comunicar, por 
transbordamento de júbilo, a alegria do encontro com Ele, para que 
possamos ter uma vida plena Nele (cf. DAp 14). Assim, Jesus nos 
acompanha na tarefa empreendida para repensar e relançar a missão 
evangelizadora nas novas circunstâncias latino-americanas e cari-
benhas. Uma tarefa que nos comprometeu a uma jornada de con-
versão que é decididamente missionária, a fim de submeter tudo ao 
serviço do estabelecimento do Reino da Vida (cf. DAp 366). Propósi-
to este em que avançamos e que requer maior responsabilidade pasto-
ral. Sonho profético ao qual o Senhor hoje confirma e nos encoraja a 
viver caminhando juntos, guiados por seu Santo Espírito. 

Com grande alegria vivemos essa Assembleia como uma ver-
dadeira experiência de sinodalidade, em escuta mútua e no discerni-
mento comunitário do que o Espírito Santo quer dizer à sua Igreja. 
Caminhamos juntos, reconhecendo nossa diversidade poliédrica, 
mas acima de tudo, reconhecendo o que nos une, e nesse diálogo, 
nossos corações como discípulos se voltaram para as realidades que 
o continente está vivenciando, em suas dores e esperanças. 

Constatamos e denunciamos a dor dos mais pobres e vul-
neráveis que enfrentam o flagelo da miséria e da injustiça. Sofremos 
com o grito da destruição do lar comum e da "cultura do descartável", 
que afeta especialmente mulheres, migrantes e refugiados, idosos, 
povos indígenas e afrodescendentes. Sofremos com o impacto e as 
consequências da pandemia, que aumenta ainda mais a igualdade so-
cial, comprometendo inclusive a segurança alimentar de grande parte 
da nossa população. Fere o grito daqueles que sofrem por causa do 
clericalismo e do autoritarismo nas relações, o que leva à exclusão 
dos leigos, especialmente das mulheres nos casos de discernimento e 
tomada de decisão na missão da Igreja, constituindo um grande ob-
stáculo à sinodalidade. Também estamos preocupados com a falta de 
profetismo e com a falta de empenho em uma verdadeira solidarie-
dade com os mais pobres e vulneráveis. 

Por outro lado, estamos cheios de esperança pela presença dos 
sinais do Reino de Deus, que nos levam a novos caminhos para a es-
cuta e o discernimento. O caminho Sinodal é um espaço significativo 
de encontro e abertura para a transformação de estruturas eclesiais e 
sociais que possibilitam renovar o impulso missionário e a proximi-
dade com os mais pobres e excluídos. Vemos com esperança a Vida 
Religiosa; mulheres e homens que vivem contra a maré e testemun-
ham a boa nova do Evangelho, bem como a experiência da piedade 
popular em nossos povos. 

Essa Assembleia é um kairós, um mo-
mento propício para a escuta e discernimen-
to que nos conecta de forma renovada com as 
orientações pastorais de Aparecida e com o 
magistério do Papa Francisco, e nos impele a 
abrir novos caminhos missionários para as per-
iferias geográficas e existenciais e para lugares 
próprios de uma Igreja em saída. 

Quais são, então, esses desafios e orientações pastorais que 
Deus nos chama a assumir com maior urgência? A voz do Espíri-
to Santo ressoou em meio ao diálogo e ao discernimento, apontan-
do-nos vários horizontes que inspiram nossa esperança eclesial: a 
necessidade de trabalhar para um encontro renovado de todos com 
Jesus Cristo encarnado na realidade do continente; acompanhar e 
promover o protagonismo dos jovens; atenção adequada às vítimas 
de abusos ocorridos em contextos eclesiais e comprometimento com 
a sua prevenção; a promoção da participação ativa das mulheres nos 
ministérios e em espaços de discernimento e decisão eclesial. A pro-
moção da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural; 
a formação na sinodalidade para erradicar o clericalismo; a promoção 
da participação dos leigos em espaços de transformação cultural, 
política, social e eclesial; a escuta e o acompanhamento do clamor 
dos pobres, excluídos e descartados. A renovação dos programas de 
formação nos seminários para que assumam a ecologia integral, o 
valor dos povos indígenas, a inculturação e a interculturalidade, e o 
pensamento social da Igreja como temas necessários, e tudo o que 
contribui para a formação adequada da sinodalidade. Renovar à luz 
da Palavra de Deus e do Vaticano II nosso conceito e experiência do 
Povo de Deus; reafirmar e dar prioridade à experiência dos sonhos 
da Querida Amazônia; e acompanhar povos indígenas e afrodescen-
dentes na defesa da vida, da terra e de suas culturas.

Com grande gratidão e alegria reafirmamos nessa Assembleia 
Eclesial que o caminho para viver a conversão pastoral discernida 
em Aparecida é o da sinodalidade. A Igreja é sinodal em si mesma, a 
sinodalidade pertence à sua essência; portanto, não é uma moda pas-
sageira ou um lema vazio. Com a sinodalidade estamos aprendendo 
a caminhar juntos como a Igreja do Povo de Deus, envolvendo todos 
sem exclusão, na tarefa de comunicar a todos a alegria do Evangelho, 
como discípulos missionários em saída. O transbordar do poder cria-
tivo do Espírito Santo nos convida a continuar discernindo e promov-
endo os frutos deste evento eclesial sem precedentes para as nossas 
Igrejas e comunidades locais que peregrinam na América Latina e no 
Caribe. Comprometemo-nos a continuar no caminho que o Senhor 
nos aponta, aprendendo e criando as mediações adequadas para ger-
ar as transformações necessárias nas mentalidades, relacionamentos, 
práticas e estruturas eclesiais (cf. DSD 30). 

O itinerário pastoral que temos a nossa frente nos guiará no 
processo de conversão missionária e sinodal. Agradecemos ao Sen-
hor da Vida e a todas as pessoas que tornaram possível a realização 
dessa Assembleia e as colocamos sob a proteção da Virgem de Gua-
dalupe que acompanha com sua ternura como mãe a caminhada da 
Igreja neste continente. Confiamos a ela os frutos deste evento ecle-
sial, e pedimos sua intercessão para que com coragem e criatividade 
possamos nos tornar a Igreja em saída, sinodal e missionária que o 
Senhor espera de nós, porque somos todos discípulos missionários 
em saída. 

Dado na Cidade do México, 27 de novembro, do Ano do Sen-
hor de 2021
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149ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (145)
Tânia Madalosso

Salpicão de Natal
Ingredientes
2 xícaras (chá) de frango cozido 
desfi ado

1 pote de iogurte natural
1 caixinha de creme de leite
1 colher (sopa) de queijo parmesão
350 g de presunto picado
100 g de uvas-passas
100 g de azeitona picada
1 cenoura ralada
3 batatas cozidas e cortadas em cubos
1 maçã descascada e cortada em cubos
milho e ervilha a gosto
1 colher (sopa) de salsa picada
2 colheres (sopa) de salsão picado

O BARCO                                       
Objetivo: Aumentar a fé 

em Jesus; Conscientizar o ser mis-
sionário de cada um; Vestir a cami-
sa de Cristo.

Tempo Estimado: 10 a 15 
minutos. 

Material: Uma folha em 
branco para cada um. 

Execução da dinâmica:
Somos chamados por Deus à vida, e essa nossa vida 

nós podemos representar como um barco que navega em alto 
mar (fazer o barco de papel).

Há momentos da nossa vida que este mar se mostra 
calmo, mas em muitos momentos nós navegamos por entre 
tempestades que quase nos leva a naufragar. Para não cor-
rermos o risco de naufragar, precisamos equilibrar bem o 
peso de nosso barco, e para isso vejamos o que pode estar 
pesando dentro desse barco.

O barco pesa do lado direito. São as infl uências do 
mundo. Ex: Ambição, drogas, televisão, mídias, inveja etc. 
Vamos tirar de dentro do nosso barco tudo isso para que ele se 
equilibre novamente (cortar a ponta do lado direito do barco).

Navegamos mais um pouco e, de repente, percebemos 
que o outro agora é que está pesado, precisamos tirar mais 
alguma coisa deste barco. Deste lado do barco está pesan-
do: Egoísmo, infi delidade, impaciência, desamor, falta de 
oração etc. (cortar a ponta do lado esquerdo do barco).

Percebemos agora que existe uma parte do barco que 
aponta para cima, é a nossa fé em Jesus que nós queremos ter 

1/2 colher (sopa) de suco de limão
1/2 xícara (chá) de amêndoas tostadas em lascas ou nozes
1 colher (sopa) de azeite
2 envelopes de tempero para aves, peixes ou arroz
e claro… muuuita batata palha!

Sai de campo o iogurte e o creme de leite: entra em 
campo a maionese! Pois é, você pode fazer a substituição 
desses 2 ingredientes adicionando 250 g de maionese ao 
salpicão. O resultado vai fi car tão gostoso quanto!

Modo de preparo
Não deixar se assustar pela quantidade de ingredientes: 

fazer salpicão é supersimples! Em um recipiente, basta 
colocar a maçã descascada e picada junto com o suco do 
limão, e misturar.

sempre dentro do nosso barco, 
essa nossa fé nós vamos guardar 
e cuidar com carinho para nos 
sustentar na nossa jornada (cor-
tar a ponta de cima do barco e 
colocar em algum lugar visível).

Vamos abrir este nosso 
barco e ver como fi cou (abrindo 
parece uma camisa).

Essa é a camisa do Cristão, somos atletas de Cristo, 
e como bom atleta que somos, temos que usar muito essa 
camisa para que nosso time sempre vença (colocar alguma 
coisa sobre o nosso dever de ser cristão).

Depois de suarmos esta camisa, nós podemos ter cer-
teza disto (abrir a camisa e mostrar a cruz sinal da certeza da 
nossa Salvação).

Só conseguiremos esta salvação se assumirmos a 
proposta de Cristo (olhando através da cruz podemos ver 
nosso próximo e entender suas necessidades).

Como vamos nos manter fi rmes nesta caminhada de 
cristão não deixando que nosso barco afunde? Temos que 
nos alimentar, e aqui está o único e verdadeiro alimento para 
nossa alma, que nos faz fortes e perseverantes (essa pontinha 
do barco que guardamos - mostrar e perguntar o que é, re-
sposta: eucaristia - está é a certeza que Jesus estará sempre 
dentro do nosso barco para enfrentar conosco qualquer tem-
pestade). Obs.: Os quatro pedaços de papel que retiramos 
da ponta do barco são os remos. Nós usamos dois remos e 
os outros dois remos são de Jesus que está sempre em toda 
nossa caminhada nos ajudando. (Leitura Mt 8, 23 - 27)
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Ervas e Plantas Medicinais – 145
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Chuchu
Sechium edule, Sw.
Pertence à família das Cu-

curbitáceas
Também conhecido como: 

Caiota, pimpinela
O chuchu é uma trepadeira 

herbácea como um cipó que se es-
tende por vários metros. Apresenta 
folhas alternas e ovais. O fruto é 
uma baga carnosa muitas vezes de 
cor branca, verde... A sua semente 

está contida no mesmo e germina no interior do fruto.
Propriedades medicinais:
O chuchu contem as vitaminas A, que é um micronutri-

ente que desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, desenvolvimento e manutenção 
do tecido do organismo todo e C, que é um antioxidante, o 
que signifi ca que tem capacidade de proteger o organismo 
dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o organismo 
todo.

O chá de suas folhas é diurético e auxilia a eliminar a 
água contida no organismo, pelo sistema urinário ou mesmo 
pela transpiração da pele. 

O chá também é calmante dos nervos, dos músculos e 
auxilia na diminuição da dor do organismo todo. 

O chá das folhas também baixa a pressão e o ácido 
úrico. Muitos usam também macerar o mesmo para fazer 
banhos e aplicá-lo em hemorroidas externas para purifi car a 
parte afetada e diminuir a dor.

O consumo do fruto ou do chá de suas folhas também é 
benéfi co para auxiliar no tratamento do diabete e ao mesmo 
tempo ajuda no bom funcionamento da bile e do pâncreas. 

Algumas pesquisas apontam que o consumo do fruto na 
alimentação apresenta propriedade antisséptica que auxilia a 
eliminar o vírus que causa a infecção, aperiente que abre o ape-
tite, limpa os poros da pele e facilita o movimento dos líquidos, 
cardiotônica que estimula e fortalece o coração, diurética que 
aumenta e facilita a secreção da urina e promove a diurese, 
higienizante e hipotensora que baixa a pressão arterial.

Obs.: Não foram encontradas contra indicações, 
porém toda planta deve ser conhecida e pesquisada sempre.

 Em seguida, basta adicionar o frango cozido e desfi ado, o azeite e a salsa. Após isso, adicionar os demais ingredientes, 
deixando o iogurte e o creme de leite por último (ou a maionese), e misturar muito bem!
 Em seguida, colocar o salpicão no recipiente onde será servido e espalhe as lascas de amêndoas (ou nozes) sobre ele. 
Se desejar, adicionar mais batata palha também é uma opção válida!
 Depois é só levar à geladeira e retirar na hora que for servir. Com certeza esse salpicão vai ser sucesso na sua mesa 
de Natal. Bom apetite!

Aniversários de janeiro
1, Pe. Maximino Tiburski, N. 1963
    Pe. Gladir Giacomel, O. 1988 
2, Pe. André R.  Lopes, O. 2010
4, Camile Dors (setor fi nanceiro) N. 1990
5, Cristiani Weirich (livraria diocesana) 
7, Pe. Clair Favreto, O. 1995
 10, Pe. Valter Girelli, N. 1952
      Pe. Agostinho F. Dors, O. 1987
15, Pe. Jorge Elias Dallagnol, N. 1960
18, Pe. José Carlos Sala, N. 1968
24, Edgar Passaglia, N. 1993
29,Pe. Claudino Talaska, O. 1994
30, Pe. Ivacir Franco, O. 1993

Aniversários de Fevereiro
2, Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) – O 1990 
6, Dom Cleocir Bonetti, OP. 1999
9, Pe. Olírio L. Streher, N. 1955
10, Pe. Alberto Disarz, O. 1961
13, Pe. Marcos P. Oliveira, N. 1978
17, Natália Trembulak (limpeza), N. 1951
21, Pe. Isalino Rodrigues, O. 2014
23, Dom José Gislon, N. 1957
25, Pe. Cezar Menegat, O. 1995
28, Lucas Bohn de  Grandi 
(seminarista) N. 2000

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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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

16ª Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos - 2021-2023

Fase Diocesana


