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

- 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 
sabedoria, ensina com amor (Pr 31,26) 
– 20h, Dom Adimir, missa na Catedral 
São José. 

- 03, das 09h às 11h, reunião das coordenadoras diocesanas da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano; das 13h30 às 
16h30, reunião das coordenadores paroquiais e diocesanos 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 Instituto 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.

- 12, das 08h30 às 16h30, no Centro Diocesano, encontro com todas as 
Assessoras da Infância e Adolescência Missionária da Diocese.  

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

no Centro Diocesano; 19h, reunião da Coordenação 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 
Cáritas. 
- 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 zeladoras 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 Páscoa, com igrejas 
abertas e atendimento de confissões. 

- 27 – Quarto Domingo da Quaresma
- 28, 14h, reunião do Colégio de Consultores no Centro Diocesano. 
- 29 – 19h30 – Reunião da Área Pastoral de Severiano de Almeida – 

Mariano Moro
- 30 – 19h – Reunião da Área Pastoral de Gaurama – Viadutos

Objetivos da Campanha da Fraternidade 2022 – Fraternidade e Educação
Geral: promover o diá-

logo a partir da realidade edu-
cativa do Brasil, à luz da fé 
cristã, propondo caminhos em 
favor do humanismo integral e 
solidário.

Específicos: - Analisar 
o contexto da educação na cultura atual, e seus desafios potencia-
lizados pela pandemia. 

- Verificar o impacto das políticas públicas na educação. 
- Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da 

Tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na pers-
pectiva do Reino de Deus.

- Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da 
sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educa-
dores e das instituições de ensino. 

- Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evan-
gelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcen-
dente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. 

- Estimular a organização do serviço pastoral junto a es-
colas, universidades, centros comunitários e outros espaços edu-
cativos, em especial das instituições católicas de ensino. 

- Promover uma educação comprometida com novas for-
mas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a 
serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres.
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 “Viver a conversão quaresmal”
Santa Missa, Bênção e Imposição eas Cinzas

Homilia do Papa Francisco 
Basílica de São Pedro, quarta-feira, 

17 de fevereiro de 2021 
rincipiamos o caminho da Quares-

ma, que se abre com as palavras do profeta 
Joel indicando-nos a direção a tomar. Tra-
ta-se dum convite que brota do coração de 
Deus, suplicando-nos de braços abertos e 
olhos cheios de nostalgia: «Convertei-vos 
a Mim de todo o vosso coração» (Jl 2, 12). 
Convertei-vos a Mim. A Quaresma é uma 
viagem de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou 
indiferentes, Lhe dissemos: «Senhor, espera! Virei encon-
trar-Vos mais tarde... Hoje não posso, mas amanhã começa-
rei a rezar e a fazer algo pelos outros». E assim dia após 
dia… Agora Deus lança um apelo ao nosso coração. Na 
vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar, 
mas, irmãos e irmãs, hoje é o tempo de regressar a Deus.

Convertei-vos a Mim – diz Ele – de todo o vosso 
coração. A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nos-
sa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as 
estradas que estamos a percorrer, para encontrar o caminho 
que nos leva de volta a casa, para redescobrir o vínculo fun-
damental com Deus, do qual tudo depende. A Quaresma não 
é compor um ramalhete espiritual; é discernir para onde está 
orientado o coração. Aqui está o centro da Quaresma: para 
onde está orientado o meu coração? Tentemos saber: Para 
onde me leva o «navegador» da minha vida, para Deus ou 
para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor, ou para ser 
notado, louvado, preferido, no primeiro lugar e assim por di-
ante? Tenho um coração «dançarino» que dá um passo para 
a frente e outro para trás, amando ora o Senhor ora o mun-
do, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as 
minhas hipocrisias ou luto para libertar 
o coração da simulação e das falsidades 
que o têm prisioneiro?

A viagem da Quaresma é um êx-
odo: é um êxodo da escravidão para a 
liberdade. São quarenta dias que recor-
dam os quarenta anos em que o povo de 
Deus caminhou pelo deserto para voltar 
à terra de origem. Mas, como foi difícil deixar o Egito! Mais 
difícil do que deixar a terra foi tirar o Egito do coração do 
povo de Deus, aquele Egito que traziam dentro… É muito 
difícil deixar o Egito! Ao longo do caminho, nos seus lamen-
tos, sempre se sentiam tentados pelas cebolas, tentados a 
voltar para trás, presos às memórias do passado, a qualquer 
ídolo. O mesmo se passa connosco: a viagem de regresso 
a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, im-
pedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas segu-
ranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paral-

isa. Para caminhar, é preciso desmascarar 
estas ilusões.

Interroguemo-nos então: Como 
avançar no caminho para Deus? Aju-
dam-nos as viagens de regresso narradas 
pela Palavra de Deus.

Olhamos para o filho pródigo e com-
preendemos que é tempo também para 
nós de regressar ao Pai. Como aquele fil-
ho, também nós esquecemos o ar de casa, 

delapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e 
ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caí-
mos: somos filhos que caem continuamente, somos como 
criancinhas que tentam andar, mas estatelam-se no chão pre-
cisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papá. É o 
perdão do Pai que sempre nos coloca de pé: o perdão de 
Deus, a Confissão, é o primeiro passo da nossa vigem de 
regresso. Ao dizer Confissão, recomendo aos confessores: 
Sede como o pai, não com o chicote, mas com o abraço.

Depois precisamos de regressar a Jesus, fazer como 
aquele leproso curado que voltou para Lhe agradecer. Cura-
dos foram dez, mas só ele foi também salvo, porque voltara 
para Jesus (cf. Lc 17, 12-19). Todos, todos nós temos enfer-
midades espirituais: sozinhos, não podemos curá-las; todos 
temos vícios arraigados: sozinhos, não podemos extirpá-los; 
todos temos medos que nos paralisam: sozinhos, não po-
demos vencê-los. Precisamos de imitar aquele leproso, que 
voltou para Jesus e se prostrou aos seus pés. Temos neces-
sidade da cura de Jesus, precisamos de colocar diante d’Ele 
as nossas feridas e dizer-Lhe: «Jesus, estou aqui diante de 
Vós, com o meu pecado, com as minhas misérias. Vós sois o 
médico; podeis libertar-me. Curai o meu coração».

Mais ainda! A palavra de Deus 
pede-nos para regressar ao Pai, pede-nos 
para voltar a Jesus, e somos chamados 
também a regressar ao Espírito Santo. 
As cinzas na cabeça lembram-nos que 
somos pó e em pó nos havemos de tor-
nar. Mas, sobre este pó que somos nós, 
Deus soprou o seu Espírito de vida. En-

tão não podemos viver seguindo o pó, indo atrás de coisas 
que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos ao Es-
pírito, Dador de vida! Voltemos ao Fogo que faz ressurgir 
as nossas cinzas, àquele Fogo que nos ensina a amar. Con-
tinuaremos sempre a ser pó, mas – como diz um hino litúr-
gico – pó enamorado. Voltemos a rezar ao Espírito Santo, 
redescubramos o fogo do louvor, que queima as cinzas das 
lamúrias e da resignação.

Irmãos e irmãs, esta nossa viagem de regresso a Deus 
só é possível, porque houve a sua vinda até junto de nós. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210217-libretto-mercoledi-ceneri.pdf
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Caso contrário, não teria sido possível. Antes de irmos até 
Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encon-
tro. Por nós, desceu até mais fundo de quanto pudéssemos 
imaginar: fez-Se pecado, fez-Se morte. Isto mesmo no-lo re-
cordou São Paulo: «Aquele que não havia conhecido o peca-
do, Deus O fez pecado por nós» (2 Cor 5, 21). Para não nos 
deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu 
dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, 
tocou a nossa morte. Então a nossa viagem é deixar-se tomar 
pela mão. O Pai que nos chama a voltar é Aquele que sai de 
casa e vem procurar-nos; o Senhor que nos cura é Aquele 
que Se deixou ferir na cruz; o Espírito que nos faz mudar 
de vida é Aquele que sopra com força e suavidade sobre o 
nosso pó.

Daí a súplica do Apóstolo: «Deixai-vos reconciliar 
com Deus» (2 Cor 5, 20). Deixai-vos reconciliar: o caminho 
não se apoia nas nossas forças; com as próprias forças, nin-
guém pode reconciliar-se com Deus; não consegue. A con-
versão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, 
só é possível se partir do primado da ação de Deus. O que 
nos faz regressar a Ele não são as nossas capacidades nem 
os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de 
acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura 
gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evangelho: o que 
nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos 
homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regres-

so a Deus é reconhecermo-nos necessitados d’Ele, necessit-
ados de misericórdia, necessitados da sua graça. O caminho 
certo é este: o caminho da humildade. Como me sinto eu: 
necessitado ou autossuficiente? 

Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No 
termo da Quaresma, abaixar-nos-emos ainda mais para lavar 
os pés dos irmãos. A Quaresma é uma descida humilde den-
tro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação 
não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por 
amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder 
o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus: é a cátedra 
silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas, 
as chagas que Ele levou para o Céu e todos os dias, na sua 
oração de intercessão, faz ver ao Pai. Contemplemos cada 
dia as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nos-
so vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes 
que nos fizeram sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que 
Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos os braços. 
As suas chagas estão abertas para nós e, por aquelas cha-
gas, fomos curados (cf. 1 Ped 2, 24; Is 53, 5). Beijemo-las 
e compreenderemos que precisamente lá, nos buracos mais 
dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita mi-
sericórdia. Porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde 
mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E ag-
ora que veio ter connosco, convida-nos a regressar a Ele, 
para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados.

“Na Quaresma – ouvir Deus que fala ao coração”
Papa Francisco - Angelus

Praça São Pedro, domingo, 21 de fevereiro de 2021

Amados irmãos e irmãs, bom dia!
Quarta-feira passada, com o rito peni-

tencial das cinzas, começamos o percurso da 
Quaresma. Hoje, primeiro domingo deste tempo 
litúrgico, a Palavra de Deus indica-nos o camin-
ho para viver frutuosamente os quarenta dias 
que precedem a celebração anual da Páscoa. É o 
caminho percorrido por Jesus, que o Evangelho, 
no estilo essencial de Marcos, resume dizendo 
que antes de começar a sua pregação, ele se re-
tirou durante quarenta dias no deserto, onde foi 
tentado por Satanás (cf. 1, 12-15). O Evangelista enfatiza 
que «o Espírito impeliu Jesus para o deserto» (v. 12). O Es-
pírito Santo desceu sobre ele imediatamente após o batismo 
recebido de João no rio Jordão, o mesmo Espírito impele-o 
agora a ir para o deserto, para enfrentar o Tentador, para lutar 
contra o diabo. Toda a existência de Jesus é colocada sob o 
signo do Espírito de Deus, que o anima, inspira e guia.

Mas pensemos no deserto. Reflitamos um momento 
sobre este ambiente, natural e simbólico, tão importante na 
Bíblia. O deserto é o lugar onde Deus fala ao coração do 
homem, e onde brota a resposta da oração, ou seja, o deser-

to da solidão, o coração desapegado de outras 
coisas e sozinho, nesta solidão, abre-se à Pala-
vra de Deus. Mas é também o lugar da provação 
e da tentação, onde o Tentador, aproveitando a 
fragilidade e as necessidades humanas, insinua 
a sua voz mentirosa, alternativa à de Deus, uma 
voz alternativa que mostra outro caminho, um 
caminho de engano. O Tentador seduz. Na ver-
dade, durante os quarenta dias vividos por Je-
sus no deserto, começa o “duelo” entre Jesus e 
o diabo, que terminará com a Paixão e a Cruz. 

Todo o ministério de Cristo é uma luta contra o Maligno 
nas suas numerosas manifestações: curas de doenças, ex-
orcismos sobre os possuídos, perdão dos pecados. Após a 
primeira fase em que Jesus demonstra que fala e age com o 
poder de Deus, parece que o diabo tem a vantagem, quando 
o Filho de Deus é rejeitado, abandonado e por fim capturado 
e condenado à morte. Parece que o diabo é o vitorioso. Na 
realidade, foi precisamente a morte o último “deserto” a at-
ravessar para derrotar definitivamente Satanás e libertar-nos 
a todos do seu poder. E assim Jesus venceu no deserto da 
morte para vencer na Ressurreição.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/2/17/ceneri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/2/17/ceneri.html
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Todos os anos, no início da Quaresma, este Evangelho 
das tentações de Jesus no deserto recorda-nos que a vida do 
cristão, nas pegadas do Senhor, é uma batalha contra o espíri-
to do mal. Mostra-nos que Jesus enfrentou voluntariamente 
o Tentador e o venceu; e ao mesmo tempo recorda-nos que 
ao diabo é concedida a possibilidade de agir também sobre 
as tentações. Devemos estar conscientes da presença deste 
inimigo astuto, interessado na nossa condenação eterna, no 
nosso fracasso, e preparar-nos para nos defendermos dele 
e combatê-lo. A graça de Deus assegura-nos, através da fé, 
oração e penitência, a vitória sobre o inimigo. Mas gostar-
ia de salientar uma coisa: nas tentações Jesus nunca dialo-
ga com o diabo, nunca. Na sua vida, Jesus nunca teve um 
diálogo com o diabo, nunca. Ou o afasta dos possuídos ou 
o condena ou mostra a sua malícia, mas nunca dialoga com 
ele. E no deserto parece haver um diálogo porque o diabo lhe 
faz três propostas e Jesus responde. Mas Jesus não respon-
de com as suas palavras; responde com a Palavra de Deus, 
com três passagens da Escritura. E é isto que também todos 

nós devemos fazer. Quando o sedutor se aproxima, começa 
a seduzir-nos: “Mas pensa isto, faz aquilo...” A tentação é 
entrar em diálogo com ele, como fez Eva; e se entrarmos 
em diálogo com o diabo, seremos derrotados. Colocai isto 
na cabeça e no coração: nunca dialogar com o diabo, não há 
diálogo possível. Apenas a Palavra de Deus.

No tempo da Quaresma, o Espírito Santo também nos 
exorta, como Jesus, a entrar no deserto. Não se trata - como já 
vimos - de um lugar físico, mas de uma dimensão existencial 
na qual permanecer em silêncio, escutar a palavra de Deus, 
«para que a verdadeira conversão se realize em nós» (Oração 
da coleta do 1º Domingo da Quaresma B). Não tenhamos 
medo do deserto, procuremos mais momentos de oração, de 
silêncio, para entrarmos em nós mesmos. Não receemos. So-
mos chamados a caminhar pelas veredas de Deus, renovando 
as promessas do nosso batismo: renunciar a Satanás, a todas 
as suas obras e a todas as suas seduções. O inimigo está ali 
à espreita; estai atentos. Nunca dialogueis com ele. Confia-
mo-nos à intercessão materna da Virgem Maria. 

Mensagem do Papa Francisco à cidade (de Roma)
e ao mundo Papa Francisco – Natal 2021

Balcão central da Basílica Vaticana, Sábado, 25 de dezembro de 2021

Queridos irmãos e irmãs, feliz 
Natal!

A Palavra de Deus, que criou 
o mundo e dá sentido à história e ao 
caminho do homem, fez-Se carne e 
veio habitar entre nós. Apareceu como 
um sussurro, como o murmúrio duma 
brisa ligeira, deixando cheio de mara-
vilha o coração de todo o homem e mulher que se abre ao 
mistério.

O Verbo fez-Se carne para dialogar conosco. Deus 
não quer construir um monólogo, mas um diálogo. Pois o 
próprio Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, é diálogo, co-
munhão eterna e infinita de amor e de vida.

Quando veio ao mundo, na pessoa do Verbo encarna-
do, Deus mostrou-nos o caminho do encontro e do diálogo. 
Mais, Ele próprio encarnou em Si mesmo este Caminho para 
nós podermos conhecê-lo e percorrê-lo com confiança e es-
perança.

Irmãs e irmãos, «como seria o mundo sem o diálogo 
paciente de tantas pessoas generosas, que mantiveram uni-
das famílias e comunidades» (Francisco, Carta enc. , 198)? 
Apercebemo-nos ainda melhor disso neste tempo de pan-
demia. A nossa capacidade de relações sociais é duramente 
posta à prova; aumenta a tendência para fechar-se, arran-
jar-se sozinho, renunciar a sair, a encontrar-se, a fazer as 
coisas juntos. E, mesmo a nível internacional, corre-se o ris-
co de não querer dialogar, o risco de que a complexidade da 

crise induza a optar por atalhos em vez 
dos caminhos mais longos do diálogo; 
mas, na realidade, só estes conduzem 
à solução dos conflitos e a benefícios 
partilhados e duradouros.

Com efeito, ao mesmo tempo 
que ressoa, à nossa volta e por todo 
o mundo, o anúncio do nascimento 

do Salvador, fonte da verdadeira paz, vemos ainda tantos 
conflitos, crises e contradições. Parecem não ter fim, e já 
quase não os notamos. De tal maneira nos habituamos, que 
há tragédias imensas das quais já nem se fala; corremos o 
risco de não ouvir o grito de dor e desespero de tantos irmãos 
e irmãs nossos.

Pensemos no povo sírio, que, há mais duma década, 
vive uma guerra que já causou muitas vítimas e um núme-
ro incalculável de refugiados. Olhemos para o Iraque, que 
luta ainda para se levantar depois dum longo conflito. Ouça-
mos o grito das crianças que se levanta do Iémen, onde uma 
tragédia enorme, esquecida por todos, se consuma há anos 
em silêncio, provocando mortes todos os dias.

Lembremos as contínuas tensões entre israelitas e pal-
estinenses, que se arrastam sem solução, com consequências 
sociais e políticas cada vez mais graves. Não nos esqueça-
mos de Belém, o lugar onde Jesus viu a luz e que vive tem-
pos difíceis inclusivamente pelas dificuldades económicas 
devidas à pandemia que impede os peregrinos de chegarem à 
Terra Santa, com consequências negativas na vida da popu-
lação. Pensemos no Líbano, que padece uma crise sem prec-
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edentes, com condições económicas e sociais muito preocu-
pantes.

Mas, no coração da noite, eis o sinal de esperança: 
hoje, «o amor que move o sol e as mais estrelas» (Dante, 
Paraíso, XXXIII, 145), faz-Se carne. Veio em forma huma-
na, partilhou os nossos dramas e rompeu o muro da nossa 
indiferença. No frio da noite, estende os seus bracinhos para 
nós: tem necessidade de tudo, mas vem para nos dar tudo. A 
Ele pedimos a força de nos abrirmos ao diálogo. Neste dia 
de festa, imploramos-Lhe que suscite, no coração de todos, 
anseios de reconciliação e fraternidade. A Ele, dirijamos a 
nossa súplica.

Menino Jesus, dai paz e concórdia ao Médio Oriente 
e ao mundo inteiro. Amparai a quantos se encontram em-
penhados em prestar assistência humanitária às populações 
forçadas a fugir da sua pátria; confortai 
o povo afegão que, há mais de quarenta 
anos, está submetido a dura prova por 
conflitos que impeliram muitos a deixar 
o país.

Rei dos povos, ajudai as autori-
dades políticas a pacificar as sociedades 
abaladas por tensões e contrastes. Suste-
ntai o povo da Myanmar, onde intolerân-
cia e violência se abatem, não raro, também sobre a comu-
nidade cristã e os locais de culto, e turbam o rosto pacífico 
daquela população.

Sede luz e amparo para quem, mesmo indo contracor-
rente, crê e trabalha em prol do encontro e do diálogo, e não 
permitais que se espalhem na Ucrânia as metástases dum 
conflito gangrenado.

Príncipe da Paz, assisti a Etiópia na descoberta do 
caminho da reconciliação e da paz, através duma discussão 
sincera que coloque em primeiro lugar as necessidades da 
população. Escutai o clamor das populações da região do 
Sahel, que sofrem a violência do terrorismo internacional. 
Voltai o olhar para os povos dos países do Norte de Áfri-
ca que são atribulados pelas divisões, o desemprego e o 
desnível económico; e aliviai os sofrimentos dos inúmeros 
irmãos e irmãs que padecem com os conflitos internos no 
Sudão e no Sudão do Sul.

Fazei que, nos corações dos povos do continente amer-
icano, prevaleçam os valores da solidariedade, reconciliação 

e convivência pacífica, através do diálogo, do respeito mútuo 
e do reconhecimento dos direitos e valores culturais de todos 
os seres humanos.

Filho de Deus, confortai as vítimas da violência contra 
as mulheres que grassa neste tempo de pandemia. Concedei 
esperança às crianças e adolescentes que são vítimas do bully-
ing e de abusos. Dai consolação e carinho aos idosos, sobretu-
do aos mais abandonados. Proporcionai serenidade e unidade 
às famílias, lugar primário da educação e base do tecido social.

Deus-connosco, concedei saúde aos doentes e inspi-
rai todas as pessoas de boa vontade a encontrar as soluções 
mais adequadas para superar a crise sanitária e as suas con-
sequências. Tornai generosos os corações, para fazerem che-
gar os tratamentos necessários, especialmente as vacinas, às 
populações mais necessitadas. Recompensai todos aqueles 

que mostram solicitude e dedicação no 
cuidado dos familiares, dos doentes e 
dos mais fragilizados.

Menino de Belém, tornai possível 
em breve o regresso a casa de tantos pri-
sioneiros de guerra, civis e militares, dos 
conflitos recentes, e daqueles que estão 
presos por razões políticas. Não nos 
deixeis indiferentes à vista do drama dos 

migrantes, deslocados e refugiados. Os seus olhos pedem-
nos para não voltarmos o rosto para o outro lado, para não 
renegarmos a humanidade que nos une, para assumirmos as 
suas histórias e não nos esquecermos dos seus dramas. [1]

Verbo eterno encarnado, tornai-nos solícitos pela nos-
sa Casa comum, também ela enferma pelo descuido com que 
frequentemente a tratamos, e incitai as autoridades políticas 
a encontrarem acordos de tal modo eficazes que as próximas 
gerações possam viver num ambiente respeitoso da vida.

Queridos irmãos e irmãs, muitas são as dificuldades 
do nosso tempo, mas a esperança é mais forte, porque «um 
menino nasceu para nós» (Is 9, 5). Ele é a Palavra de Deus 
que Se fez “in-fante”, capaz apenas de chorar e necessitado 
de tudo. Quis aprender a falar, como qualquer criança, para 
que nós aprendêssemos a escutar Deus, nosso Pai, a escu-
tar-nos uns aos outros e a dialogar como irmãos e irmãs. Ó 
Cristo, nascido para nós, ensinai-nos a caminhar convosco 
pelas sendas da paz.

Feliz Natal para todos!

O papa Francisco escreveu uma carta aos esposos 
por ocasião do Ano da Família Amoris Laetitia. Na carta 
divulgada e assinada dia 26 de dezembro, festa da Sagrada 
Família, Francisco destacou que “o primeiro ambiente edu-
cativo continua sempre a ser a família, nos pequenos gestos 

que são mais eloquentes do que as palavras. Educar é, an-
tes de tudo, acompanhar os processos de crescimento, estar 
presente de várias formas para que os filhos possam contar 
com os pais em cada momento”.

Íntegra da Carta do Papa

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/urbi/documents/papa-francesco_20211225_urbi-et-orbi-natale.html#_ftn1


Diocese de Erexim - RS

7Papa Francisco

Queridos maridos e esposas do 
mundo inteiro!

Por ocasião do Ano 
«Família Amoris lætitia», dirijo-me 
a vós para vos manifestar a minha es-
tima e proximidade neste tempo tão 
especial que estamos a viver. Sempre 
tive presente as famílias nas minhas 
orações, mas mais ainda durante a 
pandemia que colocou todos duramente à prova, sobretudo 
os mais vulneráveis. O momento que estamos a atravessar le-
va-me a aproximar, com humildade, estima e compreensão, 
de toda a pessoa, casal e família na sua situação concreta.

Este contexto particular convida-nos a viver as pala-
vras com que o Senhor chama Abraão para partir da sua terra 
e da casa do seu pai rumo a uma terra desconhecida que Ele 
próprio lhe indicará (cf. Gn 12, 1). Também nós vivemos 
enormemente a incerteza, a solidão, a perda de entes queri-
dos e fomos impelidos a sair das nossas seguranças, dos nos-
sos espaços de «controle», da nossa forma de fazer as cois-
as, das nossas ambições, para nos interessarmos não apenas 
pelo bem da nossa família, mas também pelo da sociedade, 
que depende igualmente do nosso comportamento pessoal.

A relação com Deus molda-nos, acompanha-nos e co-
loca-nos em movimento como pessoas e, em última instância, 
ajuda-nos a «sair da nossa terra», em muitos casos com um 
certo receio e até medo do desconhecido, mas sabemos, pela 
nossa fé cristã, que não estamos sozinhos porque Deus está 
em nós, conosco e no meio de nós: na família, na vizinhança, 
no local de trabalho ou de estudo, na cidade onde habitamos.

À semelhança de Abraão, cada um dos esposos sai da 
sua terra desde o momento em que, tendo ouvido a chama-
da ao amor conjugal, decide dar-se ao outro sem reservas. 
Assim, o noivado já implica a saída da própria terra, porque 
exige percorrer juntos o caminho que conduz ao casamento. 
As diferentes situações da vida – a idade que vai passan-
do, a chegada dos filhos, o trabalho, as doenças – são cir-
cunstâncias em que o compromisso mutuamente assumido 
obriga cada um a abandonar a própria inércia, as certezas, 
os espaços de tranquilidade para sair 
rumo à terra que Deus promete: ser 
dois em Cristo, dois num só, forman-
do uma única vida, um «nós» na co-
munhão de amor com Jesus, vivo e 
presente em cada momento da vos-
sa existência. Deus acompanha-vos, 
ama-vos incondicionalmente. Não 
estais sozinhos!

Queridos esposos, sabei que os vossos filhos – es-
pecialmente os mais novos– vos observam com atenção e 
procuram em vós o testemunho dum amor forte e fidedigno. 
«Como é importante, para os jovens, ver com os próprios 
olhos o amor de Cristo vivo e presente no amor dos esposos, 
que testemunham com a sua vida concreta que o amor para 

sempre é possível» [1]. Os filhos são 
um dom, sempre; mudam a história 
de cada família. Têm sede de amor, 
reconhecimento, estima e confiança. 
A paternidade e a maternidade con-
vidam-vos a ser progenitores para 
dar aos vossos filhos a alegria de se 
descobrirem filhos de Deus, filhos 
dum Pai que os amou ternamente, 

desde o primeiro instante, e todos os dias os leva pela mão. 
Esta descoberta pode dar aos vossos filhos a fé e a capaci-
dade de confiar em Deus.

Claro, educar os filhos não é nada fácil. Mas não es-
queçamos que também eles nos educam. O primeiro ambi-
ente educativo continua sempre a ser a família, nos pequenos 
gestos que são mais eloquentes do que as palavras. Educar 
é, antes de tudo, acompanhar os processos de crescimento, 
estar presente de várias formas para que os filhos possam 
contar com os pais em cada momento. O educador é uma 
pessoa que «gera» em sentido espiritual e sobretudo que «se 
dá» ao colocar-se em relação. Como pai e mãe, é importante 
relacionar-se com os filhos partindo duma autoridade con-
quistada dia após dia. Eles precisam duma segurança que os 
ajude a sentir confiança em vós, na beleza da vossa vida, na 
certeza de nunca estarem sozinhos, aconteça o que acontecer.

Por outro lado, como tenho já assinalado, cresceu a 
consciência da identidade e missão dos leigos na Igreja e na 
sociedade. Vós tendes a missão de transformar a sociedade 
com a vossa presença no mundo do trabalho e fazer com que 
as necessidades das famílias sejam tidas em conta. Também 
os cônjuges devem “primeirear” [2] no seio da comunidade 
paroquial e diocesana com as suas iniciativas e criatividade, 
buscando a complementaridade dos carismas e das vocações 
como expressão da comunhão eclesial, em particular a co-
munhão dos «cônjuges ao lado de pastores, para caminhar 
com outras famílias, para ajudar os mais fracos, para anun-
ciar que, até nas dificuldades, Cristo Se faz presente» [3].

Por isso vos exorto, queridos esposos, a colaborar na 
Igreja, especialmente na pastoral familiar. Com efeito, «a 
corresponsabilidade pela missão chama os cônjuges e os 

ministros ordenados, especialmente 
os bispos, a cooperar de forma fe-
cunda no cuidado e na tutela das ig-
rejas domésticas» [4]. Lembrai-vos 
que a família é a «célula fundamen-
tal da sociedade» (Francisco, Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 66). O casa-
mento é realmente um projeto de 
construção da «cultura do encontro» 
(Francisco, Carta enc. Fratelli tut-

ti, 216). Por isso, compete às famílias o desafio de lançar 
pontes entre as gerações para a transmissão dos valores que 
constroem a humanidade. É necessária uma nova criativi-
dade para expressar, nos desafios atuais, os valores que nos 
constituem como povo nas nossas sociedades, e como Povo 
de Deus na Igreja.

https://www.acidigital.com/vida/index.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn1
https://www.acidigital.com/igreja/index.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn3
https://www.acidigital.com/igreja/bispos.htm
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Alguns_desafios_culturais
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#216
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#216
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A vocação ao casamento é uma chamada para guiar um 
barco instável – mas seguro, pela realidade do sacramento – 
em mar às vezes agitado. Quantas vezes tendes vontade de 
dizer ou, melhor, de gritar como os apóstolos: «Mestre, não 
Te importas que pereçamos?» (Mc 4, 38). Não esqueçamos 
que, graças ao sacramento do Matrimónio, Jesus está pre-
sente neste barco; olha por vós, permanece convosco a todo 
o momento, no sobe e desce do barco agitado pelas águas. 
Noutra passagem do Evangelho, lê-se que os discípulos, en-
contrando-se em dificuldade, veem Jesus aproximar-Se no 
meio da tempestade e acolhem-No no barco; assim também 
vós, quando enfurecer a tempestade, deixai Jesus subir para o 
barco, porque então, quando «subiu para o barco, para junto 
deles, o vento amainou» (Mc 6, 51). É importante que, jun-
tos, mantenhais o olhar fixo em Jesus. Só assim tereis a paz, 
superareis os conflitos e encontrareis soluções para muitos 
dos vossos problemas: não porque estes tenham desapareci-
do, mas por serdes capazes de os ver doutra perspectiva.

Só abandonando-se nas mãos do Senhor é que podereis 
viver o que parece impossível. O caminho é reconhecer a 
própria fragilidade e impotência que experimentais perante tan-
tas situações ao vosso redor, mas ao mesmo tempo ter a certeza 
de que assim a força de Cristo se manifesta na vossa fraqueza 
(cf. 2 Cor 12, 9). Foi precisamente no meio duma tempestade 
que os apóstolos chegaram a reconhecer a realeza e divindade 
de Jesus (cf. Mt 14, 33) e aprenderam a confiar n’Ele.

À luz destas referências bíblicas, quero aproveitar a 
ocasião para refletir sobre algumas dificuldades e oportuni-
dades que as famílias têm vivido neste tempo de pandemia. 
Por exemplo, aumentou o tempo para estarem juntos, pro-
porcionando uma oportunidade única para cultivar o diálogo 
em família. Obviamente isto requer um exercício especial 
de paciência; não é fácil estar juntos o dia todo, quando se 
tem que trabalhar, estudar, divertir-se e descansar na mesma 
casa. Que o cansaço não vos vença; possa a força do amor 
tornar-vos capazes de vos preocupardes mais com o outro – o 
cônjuge, os filhos – do que com o próprio cansaço. Recordai 
o que escrevi na Exortação Amoris lætitia (cf. nn. 90-119), 
ao comentar o hino paulino da caridade (cf. 1 Cor 13, 1-13). 
Pedi, com insistência, este dom à Sagrada Família; lede uma 
vez e outra o elogio da caridade, para que seja ela a inspirar 
as vossas decisões e ações (cf. Rm 8, 15; Gl 4, 6).

Assim, o estar juntos não será uma penitência, mas um 
refúgio no meio das tempestades. Que a família seja um lu-
gar de acolhimento e compreensão. Guardai no coração o 
conselho, que dei aos esposos, de usarem estas três palavras: 
«com licença, obrigado, desculpa» [5]. E, se surgir algum 
conflito, «nunca termineis o dia sem fazer as pazes» [6]. 
Não vos envergonheis de ajoelhar, juntos, diante de Jesus 
na Eucaristia para encontrar momentos de paz e um olhar 
recíproco feito de ternura e bondade; ou de pegar na mão do 
outro, quando está um pouco zangado, para lhe arrancar a 
cumplicidade dum sorriso. Fazei, talvez, uma breve oração, 
rezada conjuntamente em voz alta à noite antes de adormec-
erdes com Jesus presente no meio de vós.

Entretanto, para alguns casais, a convivência a que 
foram forçados durante a quarentena revelou-se particular-
mente difícil. Os problemas, que já existiam, agravaram-se, 
gerando conflitos que se tornaram muitas vezes quase in-
suportáveis. E vários chegaram até à rutura da sua relação, 
sobre a qual gravava uma crise que não souberam ou não 
puderam superar. A estas pessoas, desejo manifestar-lhes 
também a minha proximidade e afeto.

A ruptura duma relação conjugal gera muito sofri-
mento por causa de tantas aspirações malogradas; a falta 
de entendimento provoca discussões e feridas que não são 
fáceis de remediar. Nem sequer é possível poupar aos fil-
hos a amargura de ver que os seus pais já não estão juntos. 
Mesmo assim, não cesseis de buscar ajuda para que se possa 
dalguma forma superar os conflitos, a fim de que estes não 
provoquem ainda mais sofrimento entre vós e aos vossos 
filhos. O Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, inspi-
rar-vos-á o modo de avançar no meio de tantas dificuldades 
e dissabores. Não deixeis de O invocar e procurar n’Ele um 
refúgio, uma luz para o caminho e, na comunidade, uma 
«casa paterna onde há lugar para todos com a sua vida fadi-
gosa» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 47).

Não esqueçais que o perdão cura todas as feridas. O 
perdão mútuo é o resultado duma decisão interior que amad-
urece na oração, na relação com Deus, como um dom que 
brota da graça com que Cristo cumula o casal quando os dois 
se voltam para Ele e O deixam agir. Cristo «habita» no vosso 
casamento e espera que Lhe abrais os vossos corações, para 
vos apoiar com a força do seu amor, como aos discípulos no 
barco. O nosso amor humano é frágil, precisa da força do 
amor fiel de Jesus. Com Ele, podeis verdadeiramente con-
struir a «casa sobre a rocha» (Mt 7, 24).

A propósito, permiti que dirija uma palavra aos jovens 
que se preparam para o casamento. Se antes da pandemia já 
era complicado, para os noivos, projetar um futuro pela difi-
culdade de encontrar um emprego estável, agora aumenta ain-
da mais a incerteza laboral. Apesar disso convido os noivos a 
não desanimarem, a terem a «coragem criativa» que teve São 
José, cuja memória quis honrar neste Ano a ele dedicado. As-
sim também vós, quando vos virdes com poucos meios para 
enfrentar o caminho do casamento, mantende viva confiança 
na Providência divina, porque, «às vezes, são precisamente 
as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos 
que nem pensávamos ter» (Francisco, Carta ap. Patris corde, 
5). Não hesiteis em procurar apoio nas vossas famílias e nas 
vossas amizades, na comunidade eclesial, na paróquia, para 
viverdes a futura vida conjugal e familiar, aprendendo de 
quantos já passaram pelo caminho que estais a começar.

Antes de concluir, desejo enviar uma saudação espe-
cial aos avôs e às avós que se viram impossibilitados, duran-
te o período de isolamento, de ver os netos e estar com eles, 
às pessoas idosas que sofreram de maneira ainda mais dura 
a solidão. A família não pode prescindir dos avós, pois são 
a memória viva da humanidade; «esta memória pode ajudar 
a construir um mundo mais humano, mais acolhedor» [7].

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn5
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn6
https://www.acidigital.com/fiestas/Eucaristia/index.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V._Uma_m%C3%A3e_de_cora%C3%A7%C3%A3o_aberto
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn7
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São José inspire a todas as famílias a coragem cria-
tiva, tão necessária nesta mudança de época que estamos a 
viver, e Nossa Senhora acompanhe na vossa vida conjugal a 
gestação da cultura do encontro, tão urgente para superar as 
adversidades e os contrastes que obscurecem o nosso tempo. 
Os numerosos desafios não podem roubar a alegria a quan-
tos sabem que estão a caminhar com o Senhor. Vivei intens-
amente a vossa vocação. Não deixeis ensombrar os vossos 
rostos com uma fisionomia triste; o vosso marido ou a vossa 
esposa tem necessidade do vosso sorriso; os vossos filhos 
precisam de olhares dos pais que os encorajem. Os pastores 
e as outras famílias necessitam da vossa presença e da vossa 
alegria – a alegria que vem do Senhor!

Com afeto, vos saúdo, exortando-vos a prosseguir na 
vivência da missão que Jesus nos confiou, perseverando na 
oração e na «fração do pão» (At 2, 42). E, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim; todos os dias, o faço por vós.

Fraternamente,
Francisco
Roma, São João de Latrão, na Festa da Sagrada 

Família, 26 de dezembro de 2021.
[1] Cf. Francisco, Discurso no «Centro de Receção e 

Identificação» (Grécia – Mytilene, 05/XII/2021).

Mensagem do papa Francisco
para o Dia Mundial do Doente 2022

«Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36).
Colocar-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade»

Queridos irmãos e irmãs!
Há trinta anos, São João Paulo 

II instituiu o Dia Mundial do Doente 
para sensibilizar o povo de Deus, as 
instituições sanitárias católicas e a 
sociedade civil para a solicitude com 
os enfermos e quantos cuidam deles.

Agradecemos ao Senhor o 
caminho feito durante estes anos nas 
Igrejas particulares de todo o mundo. 
Já se deram muitos passos em frente, mas há ainda um longo 
caminho a percorrer para garantir a todos os doentes, mesmo 
nos lugares e situações de maior pobreza e marginalização, 
os cuidados de saúde, de que necessitam, e também o devido 
acompanhamento pastoral para conseguirem viver o período 
da doença unidos a Cristo crucificado e ressuscitado. Que o 
XXX Dia Mundial do Doente – por causa da pandemia, a 
sua celebração culminante não poderá ter lugar em Arequi-
pa, no Peru, mas vai realizar-se na Basílica de São Pedro, no 
Vaticano – nos ajude a crescer na proximidade e no serviço 
às pessoas enfermas e às suas famílias.

1. Misericordiosos como o Pai
O tema escolhido para este trigésimo Dia Mundial – 

«Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso» 
(Lc 6, 36) – faz-nos, antes de mais nada, voltar o olhar para 
Deus, «rico em misericórdia» (Ef 2, 4), que olha sempre para 
os seus filhos com amor de pai, mesmo quando se afastam 
d’Ele. Com efeito a misericórdia é, por excelência, o nome 
de Deus, que expressa a sua natureza não como um senti-
mento ocasional, mas como força presente em tudo o que 
Ele faz. É conjuntamente força e ternura. Por isso podem-
os dizer, cheios de maravilha e gratidão, que a misericórdia 
de Deus tem nela mesma tanto a dimensão da paternidade 

como a da maternidade (cf. Is 49, 
15), porque Ele cuida de nós com a 
força dum pai e com a ternura duma 
mãe, sempre desejoso de nos dar 
vida nova no Espírito Santo.

2. Jesus, misericórdia do Pai
Suprema testemunha do amor 

misericordioso do Pai para com os en-
fermos é o seu Filho unigênito. Quan-
tas vezes os Evangelhos nos narram os 

encontros de Jesus com pessoas que sofriam de várias doenças! 
Ele «começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sina-
gogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o 
povo todas as doenças e enfermidades» (Mt 4, 23). Podemos 
perguntar-nos: Por que esta atenção particular de Jesus para 
com os doentes, a ponto da mesma se tornar também a ativi-
dade principal na missão dos apóstolos, enviados pelo Mestre a 
anunciar o Evangelho e curar os enfermos (cf. Lc 9, 2)?

Um pensador do século XX sugere-nos uma razão: «A 
dor isola duma forma absoluta e é deste isolamento absoluto 
que nasce o apelo ao outro, a invocação ao outro». Quando uma 
pessoa experimenta na própria carne fragilidade e sofrimento 
por causa da doença, também o seu coração se sente acabrun-
hado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais 
impelente a questão sobre o sentido de tudo o que está a acon-
tecer. A propósito, como não recordar os numerosos enfermos 
que, durante este tempo de pandemia, viveram a última parte 
da sua existência na solidão duma unidade de terapia intensiva, 
certamente cuidados por generosos profissionais de saúde, mas 
longe dos afetos mais queridos e das pessoas mais importantes 
da sua vida terrena? Daqui vemos a importância de se ter ao 
lado testemunhas da caridade de Deus, que a exemplo de Jesus, 
misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o 
óleo da consolação e o vinho da esperança.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/urbi/documents/papa-francesco_20211225_urbi-et-orbi-natale.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2021/december/documents/20211205-grecia-rifugiati.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2021/december/documents/20211205-grecia-rifugiati.html
https://www.acidigital.com/vida/index.html
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3. Tocar a carne sofredora de Cristo
O convite de Jesus a ser misericordiosos como o Pai 

adquire um significado particular para os profissionais de 
saúde. Penso nos médicos, enfermeiros, técnicos de labo-
ratório, auxiliares e cuidadores dos enfermos, bem como nos 
numerosos voluntários que doam tempo precioso a quem 
sofre. Queridos profissionais da saúde, o vosso serviço junto 
dos doentes, realizado com amor e competência, ultrapassa 
os limites da profissão para se tornar uma missão. As vossas 
mãos que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser sinal 
das mãos misericordiosas do Pai. Permanecei cientes da 
grande dignidade da vossa profissão e também da respons-
abilidade que ela acarreta.

Bendizemos o Senhor pelos progressos que a ciência 
médica realizou sobretudo nestes últimos tempos; as novas 
tecnologias permitiram dispor de vias terapêuticas de grande 
utilidade para os doentes; a pesquisa continua a dar a sua 
valiosa contribuição para derrotar velhas e novas patologias; 
a medicina de reabilitação desenvolveu notavelmente os seus 
conhecimentos e competências. Tudo isso, porém, não deve 
jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente, com a 
sua dignidade e as suas fragilidades. O doente é sempre mais 
importante do que a sua doença, e por isso qualquer abord-
agem terapêutica não pode prescindir da escuta do paciente, 
da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. Mesmo 
quando não se pode curar, sempre é possível tratar, consolar 
e fazer sentir à pessoa uma proximidade que demonstre mais 
interesse por ela do que pela sua patologia. Espero, pois, que 
os percursos de formação dos operadores da saúde sejam 
capazes de os habilitar para a escuta e a dimensão relacional.

4. Os lugares de tratamento, ca-
sas de misericórdia

O Dia Mundial do Doente é ocasião 
propícia também para determos a nossa 
atenção nos lugares de tratamento. A mi-
sericórdia para com os enfermos levou a 
comunidade cristã a abrir, no decorrer dos 
séculos, inúmeras «estalagens do bom 
samaritano» (cf. Lc 10, 34), onde pudes-
sem ser acolhidos e tratados doentes de 
todo o género, sobretudo aqueles que, 
por indigência, pela exclusão social ou 
pelas dificuldades no tratamento dalgumas patologias, não 
encontravam resposta ao seu pedido de saúde. Em tais situ-
ações, são sobretudo as crianças, os idosos e as pessoas mais 
fragilizadas que pagam o preço mais alto. Misericordiosos 
como o Pai, muitos missionários acompanharam o anúncio 
do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e 
lugares de tratamento. São obras preciosas, através das quais 
se concretizou a caridade cristã e se tornou mais credível o 
amor de Cristo, testemunhado pelos seus discípulos. Penso 
sobretudo nas populações das zonas mais pobres da Terra, 
onde por vezes é necessário percorrer longas distâncias para 
encontrar centros de tratamento que, embora com recursos 
limitados, oferecem tudo o que têm disponível. Ainda há um 
longo caminho a percorrer e, nalguns países, receber ade-

quados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, 
por exemplo, a escassa disponibilidade, nos países mais po-
bres, de vacinas contra a covid-19 e ainda mais a falta de 
tratamentos para patologias que requerem medicamentos 
muito mais simples.

Neste contexto, desejo reafirmar a importância das in-
stituições sanitárias católicas: são um tesouro precioso que 
deve ser preservado e sustentado; a sua presença caracterizou 
a história da Igreja pela sua proximidade aos doentes mais 
pobres e às situações mais esquecidas. Quantos fundadores 
de famílias religiosas souberam ouvir o clamor de irmãos e 
irmãs privados de acesso aos tratamentos ou mal atendidos, 
prodigalizando-se ao seu serviço! Ainda hoje, mesmo nos 
países mais desenvolvidos, a sua presença é uma bênção, 
porque, além de cuidar do corpo com toda a competência 
necessária, sempre podem oferecer também aquela caridade 
cujo centro da atenção são os doentes e os seus familiares. 
Numa época em que se difundiu a cultura do descarte e nem 
sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e 
vivida, estas estruturas, como casas da misericórdia, podem 
ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existên-
cia, mesmo a mais frágil, desde o próprio início até ao seu 
termo natural.

5. A misericórdia pastoral: presença e proximidade
No caminho feito ao longo destes trinta anos, a própria 

pastoral da saúde viu o seu serviço ser cada vez mais reconhe-
cido como indispensável. Na verdade, se a pior discriminação 
sofrida pelos pobres – e os doentes são pobres de saúde – é 
a falta dos cuidados espirituais, não podemos exonerar-nos 
de lhes oferecer a proximidade de Deus, a sua bênção, a sua 

Palavra, a celebração dos Sacramentos e 
a proposta dum caminho de crescimento 
e amadurecimento na fé [6]. A propósito, 
gostaria de lembrar que a proximidade 
aos enfermos e o seu cuidado pastoral 
não competem apenas a alguns ministros 
especificamente deputados para o efeito; 
visitar os enfermos é um convite feito por 
Cristo a todos os seus discípulos. Quantos 
doentes e quantas pessoas idosas há que 
vivem em casa e esperam por uma visi-
ta! O ministério da consolação é tarefa de 

todo o batizado, recordando-se das palavras de Jesus: «Estive 
doente e visitastes-Me» (Mt 25, 36).

Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, Saúde 
dos Enfermos, confio todos os doentes e as suas famílias. 
Unidos a Cristo, que carrega sobre Si o sofrimento do mun-
do, possam encontrar sentido, consolação e confiança. Rezo 
por todos os profissionais de saúde para que, ricos em mi-
sericórdia, ofereçam aos pacientes, juntamente com os trata-
mentos devidos, a sua proximidade fraterna.

De coração, a todos concedo a Bênção Apostólica.
Roma, São João de Latrão, na Memória de Nossa Sen-

hora de Loreto, 10 de dezembro de 2021.
Francisco

https://www.acidigital.com/igreja/index.html
https://www.acidigital.com/sacramentos/index.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
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Solenidade de Cristo Rei
(A Voz da Diocese – 21.11.21)

 Saudamos a todos os que 
acompanham a Voz da Diocese e co-
nosco celebram o último Domingo 
do Tempo Comum, encerrando o ano 
Litúrgico com esta grande Solenidade 
de Jesus Cristo, Rei do Universo. 
Queremos saudar também, com mui-
ta gratidão, os irmãos e irmãs leigas 
neste dia a eles dedicado.

Somos chamados a reconhecer a 
realeza de Jesus Cristo e a renovar nosso compromisso com 
os valores do seu Reino, no serviço à Igreja e aos irmãos. 
Por isso, volta-se nosso olhar a este importante papel que 
exercem nossos leigos e leigas em meio a sociedade e nos 
lugares mais desafiadores para a vivência cristã, dos quais 
muitas vezes, a Igreja como instituição não consegue estar 
presente.

A liturgia desta solenidade nos convida a olhar para 
realeza de Jesus, Senhor do céu e da terra, Senhor de nos-
sa vida. Um olhar que encontra n’Ele um diferencial das 
realezas deste mundo. Entendemos nesta oportunidade que a 
lógica de Deus não é a lógica dos homens.

A primeira leitura da profecia de Daniel anuncia a in-
tervenção de Deus anunciando que “entre as nuvens do céu, 
vinha um como filho de homem” (Dn 7,13) para renovar este 
mundo e construir um reino de justiça, de amor e de verdade. 
Ele vem com poder e Nele todos alcançarão a salvação.

São João, no Livro do Apocalipse, apresenta Jesus 
como o princípio e o fim de todas as coisas, “o primeiro a 
ressuscitar dentre mortos”, e ainda: “Eu sou o Alfa e o Ôme-
ga, diz o Senhor Deus, ‘aquele que é, que era e que vem, o 
Todo-poderoso”. Revela o mesmo espírito apresentado por 

Daniel e remete à instauração de um 
reino de felicidade e paz para todos os 
seres humanos.

Nada mais do que a confirmação 
desta realeza de Jesus se apresenta na 
cena do Evangelho de João, quando 
Jesus diante de Pilatos é interrogado: 
“Tu és o rei dos judeus?” (Jo 18,33) 
e na sequencia deste, o próprio Je-
sus afirma: “O meu reino não é deste 

mundo” (Jo 18,36).
Caríssimos irmãos e irmãs. A realeza e a autoridade de 

Jesus se nos apresenta no testemunho de amor de Jesus por 
toda a humanidade a ponto de dar sua vida, e no serviço aos 
irmãos, como ele mesmo testemunhou em toda a sua trajetória 
entre nós. Desta forma, o cristão leigo, vivendo a sua vocação 
própria no mundo é chamado a testemunhar este amor con-
creto entre os irmãos. Por sua ação na Igreja e no mundo tor-
nar visível, os verdadeiros valores do Reino de Deus.

Queremos agradecer todas as nossas lideranças lei-
gas que com empenho e dedicação, são no mundo, a Igreja 
viva que vai ao encontro dos homens e mulheres de todos os 
tempos e lugares, anunciar e testemunhar Jesus Cristo como 
“Rei do Universo”. Pedimos ainda que o Espírito Santo que 
nos ajude, neste tempo de pandemia, a retomar com alegria, 
nossa participação na comunidade cristã para fortalecer nossa 
adesão no seguimento a Jesus Cristo e na vivência dos valores 
por Ele anunciado e que, iniciando a Campanha da Evange-
lização, ouçamos a voz do senhor que nos diz: “Ide, sem 
medo, para servir”. Que Deus abençoe a todos nós. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali  - Bispo Diocesano de 
Erexim – RS

Advento: “Tempo de esperança”
 (A Voz da Diocese – 28.11.210)

Nossa saudação a todos (as) que 
acompanham Voz da Diocese na alegria 
que brota do espírito deste tempo do ad-
vento, - tempo de esperança.

O tempo do Advento é marcado 
como o início de um caminho de prepa-
ração ao Natal. É tempo de espera, é 
tempo de esperança, de estarmos pron-
tos e vigilantes para a vinda do Senhor. 
Advento que significa aproximar-se, vir 
chegando devagar. Serão quatro sema-
nas onde nos preparamos o Natal através de maior dedicação na 
oração, na abertura para melhores relações humanas, para ges-
tos de solidariedade, para uma renovação interior e um compro-

misso mais profundo com a proposta do 
Reino de Deus. É um tempo de mergul-
harmos no verdadeiro sentido que este 
tempo nos traz: olhar para o Deus que 
veio, para o Deus que vem e o Deus que 
virá. Um Deus que é o mesmo “ontem, 
hoje e por toda a eternidade”. Historica-
mente nos coloca diante da dupla vinda 
do Senhor, ou seja, a vinda de Deus en-
tre os homens no mistério de sua encar-
nação e a sua vinda ao fim dos tempos.

A liturgia deste primeiro domingo do advento nos convi-
da à oração e a  vigilância e nos abre o caminho de preparação 
para o Natal. Preparar o coração para acolher o Cristo que vem 
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nos trazer alegria e esperança de vida nova, frente aos desafios 
que a vida nos apresenta, em todas as direções, particularmente 
da superação definitiva da pandemia.

A primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias procu-
ra reanimar o povo de Israel sobre a vinda de um tempo em que 
a justiça será restaurada, segundo a promessa do Senhor que diz: 
“Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente 
da justiça, que fará valer a lei e a justiça sobre a terra” (Jr 33,15). 

O Evangelho de Lucas nos coloca na centralidade da men-
sagem deste tempo que é o convite à vigilância e a atenção aos 
sinais dos tempos: “Tomai cuidado para que vossos corações 
não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das 
preocupações da vida [...} Portanto, ficai atentos e orai a todo 
o momento...” (Lc 21,34.36). Um alerta para que não nos deix-
emos envolver pelas propostas de felicidade e bem estar para 
a nossa vida, nem mesmo pelas preocupações da vida apenas 
para este mundo. Encoraja-nos a colocar nossa esperança num 
mundo novo a ser construído.

Já São Paulo, na Primeira Carta aos Tessalonicenses, nos 
indica como viver nossos relacionamentos humanos, seguindo 

seu exemplo, que agrada a Deus e prepara-nos para o dia da 
vinda do Senhor: “O Senhor vos conceda que o amor entre vós 
e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo 
do amor que temos por vós” (1 Ts 3, 12).

Caríssimos irmãos e irmãs. O Natal é a luz da esperança 
que se acende nos corações daqueles que amam a Deus e o acol-
he com sinceridade, agradecidos e animados pelo seu grande 
amor manifestado a nós no mistério da Encarnação de seu Filho 
Jesus; também nas palavras de encorajamento ditas a Maria e 
José: “Não tenhais medo” (Mt 1,20). Não tenhamos medo de 
deixar que o Senhor transforme nossos corações a partir da 
manjedoura de amor em que o Cristo Menino vem ao nosso 
encontro e vem para nos salvar.

Desejamos a todos (as) um frutuoso tempo do advento, 
vivido na oração, no amor e na esperança de novos tempos para 
toda a humanidade a fim de renovar e celebrar a vida e a esper-
ança que brota do Natal do Senhor. Amém! 

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS 

Advento: Conversão e Compromisso
(A Voz da Diocese – 05/12/2021)

Saudamos a todos os irmãos e irmãs 
que mais uma vez acompanham Voz da 
Diocese e os convidamos a mergulhar no 
espírito do Advento como preparação ao 
Santo Natal.

No primeiro domingo do advento fo-
mos convidados a estar vigilantes e atentos 
aos sinais dos tempos. A reconhecer neles a 
presença do Deus que veio, que vem e que 
virá, um convite à esperança. Neste segundo 
domingo, somos chamados para uma profunda 
conversão. Preparar o caminho do Senhor acolhendo a ação mi-
sericordiosa de Deus em prol da salvação de toda a humanidade.

A primeira leitura do livro do Profeta Baruc convida 
o povo de Israel a confiar no Senhor que não abandona seu 
povo e a deixar tudo àquilo que impede a ação salvadora 
de Deus em sua vida. Apresenta a necessidade de percorrer 
um caminho de sincera conversão, deixando-se guiar pelo 
próprio Deus. Diz o profeta: “Sim, Deus guiará Israel, com 
alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a 
justiça que dele procedem” (Br 5,9). 

Em resposta, o salmista ajuda a reconhecer esta ação 
de Deus: “Maravilhas fez conosco o Senhor: exultemos de 
alegria”! (Sl 125,3).

Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Filipenses 
dizendo de sua comunhão na oração com todos os membros 
da comunidade expressando a certeza do compromisso dos 
mesmos no anúncio do Evangelho. Exorta a viverem sem-
pre mais o amor como forma de preparação para a vinda do 

Senhor. Superar os conflitos, as divisões e as 
desigualdades são a melhor forma de dar te-
stemunho do verdadeiro amor ensinado por 
ele, “com a ternura de Cristo Jesus” (Fl 1,8).

O Evangelho apresenta a figura de João 
Batista “pregando um batismo de conversão 
para o perdão dos pecados” (cf. Lc 3,3). Ele 
é o personagem principal deste domingo e a 
voz que propõe um caminho de mudança to-
tal, figurada na geografia local e sua transfor-
mação para a chegada da salvação que vem 

de Deus: “Esta é a voz daquele que grita no deserto: ‘prepa-
rai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale 
será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas; as 
passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados 
serão aplainados’” (Lc 3,4b-5). E João Batista ainda afirma: 
“E todas as pessoas verão a salvação de Deus” (Lc 3,6)

Assim, também nós somos convidados a mergulhar 
numa revisão de nossa vida e numa conversão sincera. Con-
vidados à confissão, à prática das boas obras e à oração mais 
intensa neste tempo do advento. Com isto podemos viver a 
alegria da vida nova inaugurada por Jesus no mistério de sua 
encarnação, acolhendo a salvação trazida por Ele a toda a 
humanidade e renovando nosso compromisso com a Cam-
panha de Evangelização que nos diz: “Ide, sem medo, para 
servir”. 

Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS
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 “Alegrai-vos no Senhor”(Fl 4,4)
(A Voz da Diocese – 12/12/2021)

Prezados irmãos e irmãs que 
acompanham Voz da Diocese, nossa 
saudação e nossa estima com as pa-
lavras de São Paulo aos Filipenses: 
“Alegrai-vos sempre no Senhor; eu re-
pito, alegrai-vos” (Fl 4,4).

 Celebramos a liturgia do 3º Do-
mingo do Advento e este nos convida à 
alegria pela proximidade da chegada do 
Senhor. Mas não é uma alegria qualquer e nem nos acomo-
da, ela é dinâmica e nos move a apressar a preparação para o 
natal, pois, “O Senhor está próximo” (Fl 4, 5b).

 O Profeta Sofonias, na primeira leitura recorda ao 
povo de Israel que Deus retirou a condenação prometida por 
causa de seus pecados e convido-o a buscar a reconciliação 
com Deus. Ele também centra sua palavra no incentivo à 
alegria que resulta da presença de Deus em seu meio. “Aleg-
ra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém! [...} O 
Senhor, teu Deus, está no meio de ti”. (Sf. 3,14b.17). 

 Na mesma tonalidade, o Salmista, embasado no tex-
to de Isaías convida o povo a reconhecer e alegrar-se pela 
presença Deus, dizendo: “Exultai cantando alegres, habi-
tantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo 
de Israel”! (cf. Is 12)

 São Paulo aos Filipenses ao dizer que o Senhor está 
próximo, exorta à confiança na sua presença e a depositar 
junto a Ele, toda a vida, sejam “orações e súplicas, acom-
panhadas de ação de graças” (Fl 4,6). Com isso, o Senhor lhe 
concederá a paz a seus corações. Convida também a serem 
bondosos e alegres na presença do Senhor.

Toda esta realidade nos estimula a 
compreender que não estamos sozinhos 
e nos remete novamente, neste tempo do 
advento, ao Deus que veio, o recordado 
no mistério de sua encarnação; ao Deus 
que vem, como presença permanente 
em nosso meio; e o sentido escatológi-
co do Deus que virá no fim dos tempos.

Retomando a figura de João Batista 
como o precursor, São Lucas, no Evangelho apresenta a propos-
ta de conversão indicada por ele que responde a pergunta da 
multidão: “O que devemos fazer?” João Batista estimula a ati-
tudes concretas àqueles que querem acolher verdadeiramente a 
chegada do Messias. “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem 
não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo; não cobrar mais do 
que o estabelecido; não fazer falsas acusações” (cf. Lc 3,10-14). 
Desta forma, se realiza o projeto de justiça querido por Deus.

 Caríssimos irmãos e irmãs. Ainda é tempo de prepa-
rar-se de forma ativa e efetiva, mudando os comportamentos 
e atitudes que refletem a sinceridade do coração em tornar-se 
a manjedoura do presépio verdadeiro onde Jesus quer na-
scer. É em nossa vida, em nosso coração que ele quer fazer 
morada. É em nossa família que ele quer ser acolhido e ama-
do. Com isso, vivemos ainda a indicação da Campanha da 
Evangelização que nos envia: “Ide, sem medo, para servir!”. 

 Que a proximidade do Natal nos contagie e renove 
em nós a esperança, a solidariedade e o amor em todos os 
nossos relacionamentos. “Alegrai-vos sempre no Senhor, eu 
repito, alegrai-vos!” (Fl 4,4). Deus abençoe a todos.

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS 

Com Maria, a serviço da vida
(Voz da Diocese – 19/12/2021)

Ao celebrarmos o 4º Domingo 
do Advento queremos saudar a todos 
(as) que acompanham a Voz da Dio-
cese, com o sentimento de alegria pela 
proximidade do Natal do Senhor.

Prezados irmãos e irmãs. Estan-
do ainda no caminho de preparação 
para o Natal, pois advento é tempo de 
conversão, o salmista nos convida a 
suplicar ao Senhor: “Iluminai a vossa 
face sobre nós, convertei-nos para que 
sejamos salvos”. Mas, ao mesmo tempo ele nos faz mer-
gulhar no sentido da vida renovada pela presença de Deus: 
“Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome”! (Sl 79,19).

Na primeira leitura, o Profeta Miquéias exalta a 
pequena cidade de Belém e anuncia que dela sairá aquele 

que vai dominar Israel e instaurar um 
Reino de amor e de paz. “Tu Belém de 
Éfrata, pequenina entre os mil povoados 
de Judá, de ti há de sair aquele que dom-
inará em Israel; [...] e ele mesmo será a 
Paz” (Mq 5,1). Faz-nos uma referência 
à honra de Belém em gerar o Messias 
prometido como descendente de Davi, 
pastor de Belém.

A Carta aos Hebreus sublinha que 
aquele que entrou no mundo, Cristo, 

veio para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz: “Eu vim 
ó Deus, para fazer a tua vontade” (Hb. 10,7b). E isso convi-
da-nos a acolher esta proposta libertadora dispostos a total 
obediência a Deus seguindo o seu exemplo e construindo 
este novo reino.
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 O Evangelho nos remete a presença de Jesus que se 
manifesta no ventre de sua mãe quando ela vai ao encontro de 
sua prima Isabel que exclamou: “Bendita és tu entre as mul-
heres e bendito é o fruto do teu ventre! ” (Lc 1,42) A presença 
de Jesus causa alegria mesmo antes de seu nascimento. A figura 
de Maria indica-nos a dimensão de serviço e disponibilidade 
a Deus, e Isabel nos convida a reconhecer em Jesus, o sen-
hor de sua vida, mesmo não se sentido merecedora desta graça. 
“Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha vis-
itar? ” (Lc 1, 43). Maria, mesmo sendo a Mãe do salvador, nos 
ensina com seu gesto de ir ao encontro de Isabel para servi-la, a 
nos colocarmos a serviço da vida com humildade, numa atitude 
imediata e sem reservas ao projeto de Deus.

Caríssimos irmãos e irmãs. Natal é vida que nasce! Natal 
é Cristo que vem! Natal é Deus que vem até nós, na fragilidade 
de uma criança, para realizar o encontro do finito com o infini-
to, entre a pobreza da humanidade e a riqueza do Divino. Vem 

para nos dizer que é tempo de acolher o pequenino nascido em 
Belém, de semear esperanças no coração de todos. Vem para 
nos ensinar a somar nossos esforços em construir uma socie-
dade fraterna e um mundo de irmãos. Estejamos, com Maria, a 
serviço da vida.

Quero aproveitar para desejar a todos (as) que a cele-
bração do nascimento do Menino Deus na gruta de Belém ren-
ove, neste Natal e no próximo ano, a firme esperança de que 
com Ele podemos viver “em comunhão, participação e missão” 
superando os desafios do atual momento histórico, na certeza de 
contarmos sempre com a bondade e o amor de Deus.

Do presépio de Belém brote a luz e muitas bênçãos para 
todas as famílias. 

Um feliz e santo Natal! Deus abençoe a todos.
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-

exim – RS

Sagrada Família: modelo de vida cristã
(A Voz da Diocese – 26.12.2021)

Saudamos com renovados votos de Feliz 
Natal a todos os irmãos e irmãs que acompan-
ham Voz da Diocese e com muito carinho envia-
mos nosso abraço fraterno a todos, neste dia em 
que celebramos a Festa da Sagrada Família de 
Nazaré, modelo para todas as nossas famílias.

Iniciamos nossa mensagem de hoje 
com a oração da missa como um pedido de 
bênçãos por todas as famílias. “Ó Deus de 
bondade, que nos destes a Sagrada Família 
como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas 
virtudes para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar 
um dia às alegrias da vossa casa”.

A Liturgia da Palavra nos orienta para uma vida familiar 
saudável e harmoniosa, onde o amor é a base de todos os rel-
acionamentos e a forma de viver fielmente o projeto de Deus.

Caríssimos irmãos e irmãs. A leitura do Livro do 
Eclesiástico aponta para as relações familiares, principalmente 
no que diz respeito aos filhos para com seus pais. Toda ela é um 
belo conselho para isso. Em nossa relação com o pai, diz: “Quem 
honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados; evita cometê-los 
e será ouvido na oração cotidiana” (Eclo 3,4). Em relação com 
a mãe, recorda: “Quem respeita a sua mãe é como alguém que 
ajunta tesouros” (Eclo 3,5). E prossegue: “Quem honra o seu 
pai, terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua 
mãe” (Eclo 3,7). Esta é uma ótima orientação para todos nós 
reavaliarmos nossos relacionamentos com nossos pais, que ao 
mesmo tempo, são chamados a acolher o carinho de seus filhos.

Já a leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, inicia 
mostrando que somos todos amados por Deus. “Irmãos: vós sois 
amados por Deus, sois os seus santos eleitos” (Cl 3,12). Como con-
sequência desse amor, nos tornamos “homens novos” e devemos 
assumir virtudes que expressam a correspondência a esse amor, 

seja na família ou em qualquer lugar. “Por isso, 
revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, hu-
mildade, mansidão e paciência, suportando-vos 
uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, 
se um tiver queixa contra o outro. [...] Mas, so-
bretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é 
o vínculo da perfeição” (Cl 3,12b.14).

 O Evangelho destaca qual deve ser a pri-
oridade do cristão que aceita o projeto de Deus. 
A visita da Família de Nazaré: Jesus, Maria e 

José, à Jerusalém para a Festa da Páscoa, revela a fidelidade da 
família no cumprimento da lei estabelecida. Esta experiência é 
sinal de que Deus deve ocupar um lugar especial em nossa vida 
pessoal, familiar e comunitária. Jesus ao ser encontrado por Ma-
ria e José lhes responde: “Por que me procuráveis? Não sabeis 
que devo estar na casa de meu pai? ” (Lc 2,49). Em seguida, a 
atitude de Jesus mostra o valor da vida familiar: “Jesus desceu 
então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. [...] E 
Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e 
diante dos homens” (Lc 2,51-52).

Por isso, celebrando a Festa da Sagrada Família de 
Nazaré, modelo de vida cristã, queremos pedir a sua intercessão 
para que todos nós saibamos viver, como pais, mães e filhos, as 
virtudes por ela vivida e traduzir em nossos gestos e palavras, a 
fidelidade ao amor de Deus manifestado nela e por ela. 

 Concluímos, rezando: “Concedei-nos, ó Pai, na vossa 
bondade, que, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, 
após as dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!” (Oração pós-comunhão).

“Sagrada Família de Nazaré! A nossa família vossa é! ” 
Que Deus abençoe a todos. Amém!
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Pacto pela vida das crianças brasileiras
Nós, entidades signatárias do Pac-

to pela Vida e Pelo Brasil, lançado em 7 
de abril de 2020 face ao agravamento da 
pandemia, voltamos a unir nossas vozes 
no clamor por aqueles que assistem, si-
lentes e sem poder de ação, a situações 
que colocam em risco a sua própria vida. 
Falamos de milhões de crianças e adolescentes brasileiros, 
sobre os quais é urgente pensar com lucidez, responsabili-
dade e profundo sentido ético.

O enfrentamento da Covid-19, no curso de uma crise 
sanitária que abalou o mundo, prenunciou a necessidade 
de imunização da população infanto-juvenil, como já vem 
ocorrendo em vários países. Sabia-se que a vacinação teria 
que chegar às crianças, protegendo-as de um vírus conta-
gioso e mutante, com impactos diversos sobre o organismo. 
No entanto, chegada a hora, mais uma vez armou-se o circo 
da insensatez no Brasil, buscando semear o tumulto e afastar 
o país do seu destino.

Manobras para desacreditar as vacinas, com o bom-
bardeio incessante de declarações infundadas, têm tão so-
mente por finalidade minar a confiança dos pais diante do 
que é correto e inadiável fazer: vacinar as crianças, garantin-
do-lhes proteção diante de um agente infeccioso grave.

O Brasil, e não é de hoje, conquistou reconhecimento 
internacional pelo seu programa de imunização. Gerações 
cresceram atendendo às convocações para vacinações diver-
sas e assim foi possível controlar doenças que assombraram 
a população infantil e tantas famílias — entre elas, o saram-
po e a poliomielite. Imunizou-se muito e bem, num país de 
dimensão continental e grande desigualdade.

Hoje não se pode aceitar a campanha de sabotagem em 
torno da vacinação pediátrica, no curso de uma pandemia 
ainda longe de ser controlada, desprezando o direito à vida 
e à saúde de uma faixa etária com cerca de 69 milhões de 
brasileiros — porque é disso que se trata, em flagrante des-
respeito à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Estarrece constatar que tal situação esteja 
acontecendo no país que, tristemente, tornou-se um dos re-
cordistas de mortes por Covid no planeta – cerca de 622 mil 
óbitos até o momento, boa parte deles evitável.

Declarações enganosas de autori-
dades do governo, na contramão do que 
tem sido feito pela autoridade sanitária, 
a Anvisa, poderiam sugerir que o Brasil 
pouco ou nada aprendeu nesses mais de 
dois anos de luta contra o vírus. Que fal-
hamos como Nação. Que abrimos mão 

de compromissos éticos. Que retrocedemos no tempo. Mas, 
não nos enganemos: a sociedade brasileira não vive dentro 
da bolha do negacionismo. Ela conhece muito bem a dura 
realidade, sente na pele os desafios, escuta o que diz a ciên-
cia e assim defenderá o direito à vacina infantil, contra o 
SARS-CoV-2.

Certos disso, conclamamos governadores e prefeitos a 
não poupar esforços para que a imunização pediátrica avance 
rapidamente pelo país, em grandes mutirões, alcançando to-
das as crianças, e sem esquecer jamais das que vivem em 
condição de vulnerabilidade.

Conclamamos mães, pais, familiares e professores a 
exigir do Estado brasileiro o que é preciso neste momento, 
para garantir não só a saúde, mas o futuro dos mais jovens. 
E, por fim, mas não por último, conclamamos cidadãos e 
cidadãs a formar conosco um cinturão de lucidez no enfren-
tamento da pandemia, que esperamos ver superada. Como 
uma sociedade livre e democrática, construída sobre os pi-
lares da ética, do bom senso e do bem comum, sairemos dis-
so mais fortes.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Con-
ferência 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

Nota de solidariedade às famílias desabrigadas pelas chuvas
CNBB – Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Nordeste 3

Bahia e Sergipe
“Que devemos fazer?' João respondia:
'Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo!'” (Lc 3, 10-11).
1. Nós, (Arce) bispos das vinte e seis dioceses do Regional Nordeste 3 (Bahia e Sergipe), acompanha-

mos com preocupação as consequências das fortes chuvas ocorridas intensamente nas regiões Sul e Extremo 
Sul do Estado da Bahia e manifestamos nossa solidariedade às famílias diretamente atingidas pelas enchentes.
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2. Essa calamidade nos preocupa porque ainda esta-
mos enfrentando a PANDEMIA DA COVID 19 que, embora 
tenha sido controlada com a vacinação, ainda não findou e 
deixou muitos rastros de empobrecimento e fome. Infeliz-
mente, por falta de políticas públicas habitacionais adequa-
das e de saneamento básico, os pobres são os mais atingidos 
pelas enchentes, desmoronamentos de encostas e perda de 
seus lares e bens materiais. Muitas são as famílias desabriga-
das que precisam do nosso apoio.

3. Como Pastores, nos dirigimos ao Povo de Deus a 
nós confiado e a todas as pessoas de boa vontade para re-
alizarmos ações emergenciais de solidariedade em favor 
das famílias desabrigadas que precisam da nossa ajuda e do 
apoio da sociedade civil organizada. Às autoridades consti-
tuídas, pedimos celeridade no socorro às famílias atingidas.

4. Em defesa da vida e da dignidade humana, em 
parceria com a Cáritas Brasileira, a CNBB Nordeste 3, no 
contexto da Campanha é Tempo de Cuidar, conclama as co-
munidades eclesiais, paróquias, pastorais e todas as forças 
vivas da Igreja a se unirem num mutirão de solidariedade em 
favor das famílias desabrigadas pelas chuvas no Sul da Ba-

hia. Imediatamente, quem mora nos territórios das Dioceses 
de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus e Itabuna poderá 
entregar suas doações em alimentos ou agasalhos nas igre-
jas paroquiais. A partir do dia 14/12/2021, será lançada uma 
campanha nacional de arrecadação financeira e disponibili-
zada uma conta corrente da CÁRITAS BRASILEIRAS pa-
ras as doações.

5. Que o Menino Deus, tão esperado neste Natal, in-
spire nossas decisões e ações, sustentando os nossos passos 
na sua estrada de fraternidade, justiça e misericórdia. Que 
pela intercessão amorosa de Nossa Senhora da Conceição e 
de São José, o Senhor nos livre dos males que espalham sof-
rimento e morte! Firmados na esperança e na caridade, ren-
ovemos nosso compromisso com Jesus Cristo e seu Reino!

Salvador, 11 de dezembro de 2021 
Dom João Santos Cardoso, Presidente do Regional 

NE3 – CNBB
Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, Vice-Presi-

dente
Dom Vítor Agnaldo de Menezes, cretário

Encontro natalino dos servidores do Centro
Diocesano de Administração e Pastoral

Na noite do 23 de dezembro, Dom Adimir 
Antonio Mazali recebeu, em sua residência, os ser-
vidores da Cúria Diocesana, os/as casados/as com 
seus cônjuges, para a costumeira confraternização 
de Natal.

Acolhendo a todos/as, o Bispo ressaltou que 
o encontro visava celebrar o Natal com o grupo dos 
colaboradores da Cúria, expressou seu agradeci-
mento pelos serviços prestados, desejou a todos/as 
profundas alegrias pela celebração do nascimento 

do Redentor e que elas se prolonguem por todo novo ano que se aproxima. 
Pe. Jair Carlesso, que recentemente assumiu a coordenação diocesana da ação evangelizadora, conduziu o momento 

de oração e invocou a bênção sobre a mesa, os servidores e suas famílias. 

Para Dom Adimir, Jesus que nasceu na
“Casa do Pão” se faz PÃO da Vida

O Bispo Diocesano de Erexim Dom Adimir Antonio Mazali presidiu a missa 
da noite de Natal na Catedral São José, concelebrada pelos padres da mesma, Alvise 
Follador e Gladir Giacomel, com a participação do Diácono João Pascoal Pozza.

urante a celebração, um casal levou ao presépio a imagem do menino Jesus e 
uma criança sua para a frente do mesmo.

Após o Evangelho, Dom Adimir abençoou o presépio.
Em sua homilia, ressaltou que Deus se fez pequeno para que todos pudessem se 

achegar a Ele. Veio atrair a si todos os povos no projeto de amor do Pai. Exortou a todos 
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a não só acolher Jesus em seu coração, mas também anunciá-
lo e testemunhá-lo a todas pessoas. E isto é feito toda vez que 
se realiza ato amor, perdão, boa convivência, solidariedade 
enfim, ações fraternas. Destacou também que o Natal atesta a 
grandeza infinita de Deus que assume as limitações e misérias 
humanas para redimi-las. Este mistério, que é vida, esperança 
e força,  deve ser vivido em profunda ligação com a Páscoa e 

vice-versa. Recordou que Belém significa “Casa do Pão”. Je-
sus nasceu lá e se dá a seus seguidores como Pão da Vida que 
sustenta a peregrinação da fé, praticando as recomendações de 
São Paulo a Tito, superar a impiedade e as paixões mundanas 
e viver com equilíbrio, justiça e piedade. Desejou que a cele-
bração do Natal seja renovação da esperança e do compromis-
so de seguimento fiel a Cristo que deu a vida por todos. 

Missionário saletino celebra jubileu de ouro
de ordenação presbiteral em Aratiba

Pe. Presentino Rovani, da 
Congregação dos Missionários da 
Salette, presidiu missa de ação de 
graças por seus 50 anos de orde-
nação presbiteral na manhã do dia 
26 de dezembro, último domingo 
do ano, na comunidade N. Sra. de 
Lourdes da Linha Gruta, Paróquia 
São Tiago, Aratiba. A missa foi 
concelebrada pelos padres Claudi-
no Lise, representante do provin-
cial da Congregação, Pe. Milton 
Mattia, Pároco em Três Arroios, Pe. Maximino Tiburski, 
Vigário Paroquial em Aratiba, representando o Pároco Pe. 
Dirceu Balestrin, Pe. Antonio Valentini Neto, do Centro Di-
ocesano, e teve participação de familiares e amigos do jubi-
lar. 

Na primeira parte da homilia, Pe. Presentino refle-
tiu aspectos da festa do domingo após o Natal, a Sagrada 
Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Ressaltou que a 
família é o centro e o fundamento da sociedade. Nela, devem 
ser cultivadas relações de amor, de respeito, de ajuda entre 
os filhos, entre eles e os pais e vice-versa. Pela passagem do 
Evangelho do dia, Jesus aparece no Templo de Jerusalém 
envolvido na missão, ocupando-se com as coisas do Pai. Na 
segunda parte da homilia, Pe. Presentino lembrou o jubileu 
de ouro da Diocese também neste ano e destacou aspectos 
do ser sacerdote, citando palavras do Papa Francisco ao re-
cordar os 160 anos da morte de São João Maria Vianney, 
o Cura D’Ars, na França, padroeiro dos Párocos, em 2019. 
Citou também manuscrito medieval sobre o padre. ´

Antes da bênção final, houve alguns pronunciamentos 
e um momento mariano.

- Pe. Milton Mattia, teceu considerações a respeito dos 
50 anos de padre do Pe. Presentino, dizendo que foram chei-
os de bons frutos. Ressaltou a sua amizade, as atividaides 
conjuntas.

- Pe. Claudino Lise, expressou a saudação da Con-
gregação em nome do seu provincial, Pe. Leonir Nunes dos 
Santos. Ressaltou a alegria, a amizade, a história do jubilar 
na família saletina.

- Pe. Maximino Tiburski, 
manifestou-se em nome do Pároco 
da Paróquia São Tiago de Aratiba, 
destacando os 50 anos de missão, a 
amizade, a humildade, a simplici-
dade e a presença do jubilar na sua 
família e comunidade de origem. 

- Pe. Antonio Valentini Neto, 
recordou que o jubilar recebeu o 
subdiaconato em São Valentim na 
sua ordenação presbiteral no dia 11 
de dezembro de 1971. Lembrando 

a festa da Sagrada Família, ressaltou a importância de as 
famílias promoverem as vocações. 

- Aloir Paulo Ombermann, leigo, integrante da equipe mis-
sionária coordenada pelo jubilar durante 6 anos, enalteceu seu 
modo de conduzir as atividades e sua proximidade com o grupo. 

- Márcia Matté, vereadora, saudou o jubilar em nome 
do poder legislativo e executivo do Município. 

- Andréia Nava, falou em nome dos sobrinhos do jubi-
lar, assegurando-lhe que o amam e se sentem felizes por ele.

Concluída a celebração, houve almoço de confraterni-
zação em restaurante próximo, situado à margem da rodovia 
Aratiba-Erechim.

Dados biográficos
 Pe. Presentino nasceu no dia 28 de janeiro de 1944, 

na Linha Gruta, atual município de Aratiba. É filho de Al-
fredo e Carmelina Zin Rovani. Seus avós paternos são: Sec-
ondo e Rosa Zanin Rovani; maternos: Mário Tomaz Zin e 
Maria Smaniotto Zin. Seus irmãos: Paulino (em memória), 
Deonilce, religiosa agostiniana, Zelindo, Edith, Maria, Edir 
Luís, Élio, Etelvino (em memória), Lúcia, Egídio, Nelson, 
Natalina e Francisco (em memória). 

Entrou no Seminário no início de fevereiro de 1956, 
em Marcelino Ramos, junto com outros 40 adolescentes. 
Deles, três ficaram padres, ele, Arlindo Fávero e Ângelo 
Avelino Perin. Fez sua primeira profissão na Congregação 
no dia 06 de janeiro de 1965. Daquele ano a 1971, cursou 
filosofia, teologia e artes dramáticas em Curitiba. Foi orde-
nado presbítero no dia 24 de dezembro de 1971, na igreja 
São Tiago, Aratiba. 
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De 1972 a 1980, trabalhou no Seminário em Marcelino 
Ramos e em colégios da cidade. Em 1981 e 1982, atuou na 
paróquia N. Sra. da Glória e nas missões em Francisco Bel-
trão, PR. De 1983 a 1987, trabalhou em União da Vitória, 
PR, no centro missionário pela equipe missionária saletina. 
De 1988 a 1989, nas paróquias de Sanderlândia e Mossâ-
medes, GO, como pároco. Em 1990, Pároco e coordenador 
da comunidade religiosa na Paróquia São Domingos de Ita-
pirapuã, GO. De 1991 a 1993, Coordenador Provincial dos 

missionários saletinos em São Paulo e Curitiba, PR. De 1994 
a 1997, em União da Vitória como membro e coordenador 
da Equipe Missionária. De 1998 a 2018, Coordenador da 
Equipe Missionária saletina e da comunidade religiosa em 
Marcelino Ramos. De 2019 até março deste ano, Pároco da 
Paróquia N. Sra. do Bom Sucesso em Bom Sucesso do Sul, 
PR e Reitor do Santuário N. Sra. da Salette de Rio Elias, Re-
nascença, PR. De março deste ano até o momento, Adminis-
trador do Santuário N. Sra. da Salette, em Caldas Novas, GO.

Brasileiros que são instituídos ministros catequistas em 
celebração presidida pelo Papa Francisco

Em celebração presidida pelo Papa 
Francisco no domingo dia 23 de janeiro, na 
Basílica de São Pedro, no Vaticano, houve o 
rito pelo qual o ministério de catequista foi 
conferido a fiéis leigos, mulheres e homens.

Receberam o ministério do leitorado 
alguns fiéis leigos provenientes da Coreia 
do Sul, Paquistão, Gana e de várias partes 
da Itália. Do Brasil, estavam presentes Wan-
derson Saavedra Correia e Regina de Sousa 
Silva, provenientes da diocese de Luziânia, Goiás. Eles rece-
beram uma cruz, lembrando a cruz pastoral usada primeira-
mente por São Paulo VI e depois por São João Paulo II, para 
reavivar o caráter missionário do serviço que se preparam 
para realizar. E o Papa Francisco enfatizou: “por isso, apa-
ixonemo-nos pela Sagrada Escritura, deixemo-nos interpelar 
profundamente pela Palavra, que desvenda a novidade de 
Deus e leva-nos a amar incansavelmente os outros. Voltemos 
a colocar a Palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da 
Igreja! Vamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática.”

Wanderson Saavedra Correia é catequista há 11 anos 
na Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Luziânia, Goiás, e 
animador da forania de Luziânia. Ele também ajuda nas for-
mações de catequistas na diocese e é membro da Comissão 
para a Animação Bíblico-Catequética, do regional Cen-
tro-Oeste da CNBB.

Ele explica que o convite surgiu a partir do bispo dioc-
esano, dom Waldemar Passini, para serem instituídos minis-
tros da catequese pelo Papa Francisco, em Roma. Ele explica 
que os dois, ele e Regina, cumpriram protocolos sanitários 
no Vaticano – isolamento de dez dias – para poderem ser in-
stituídos pelo Papa Francisco como ministros da catequese.

Ele conta que é uma honra representar o Brasil e sua 
caminhada na catequese. “Para nós, é gratidão que se re-

sume tudo. É uma graça e não por questões 
de mérito nosso, mas em representar todo o 
Brasil nessa caminhada de estar próximo a 
Cristo e de mostrar a pessoa de Cristo a to-
dos os nossos irmãos e irmãs que precisam 
estar mais próximo, então é muito gratifi-
cante”.

Já Regina de Sousa Silva é catequi-
sta há 11 anos na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, no Céu Azul, em Valparaíso de 

Goiás (GO). Ela é coordenadora paroquial de catequese, é 
catequista e animadora da forania de Valparaíso de Goiás, 
pertencente à diocese de Luziânia (GO).

Para ela foi grande honra representar o Brasil e toda a 
caminhada. “Foi uma grande surpresa. Nós não esperávamos 
que fôssemos escolhidos entre tantos catequistas no Brasil, 
mas nós temos a ciência de que não é o nosso mérito”, disse.

Regina salientou que ela e Wanderson estão repre-
sentando todos os catequistas e a catequese que é constituída 
por homens e mulheres, que obedientes à ação do Espírito 
Santo dedicam a sua vida com muito esforço e com muitas 
lutas.

Acesso das mulheres aos ministérios do leitorado e 
acolitado

O Papa Francisco modificou um cânon o Código de 
Direito Canônico e agora está institucionalizado o acesso 
das mulheres aos ministérios do leitorado e acolitado. Na 
carta apostólica em forma de Motu Proprio Spiritus Domi-
ni, divulgada no início de janeiro, Francisco estabeleceu que 
esses ministérios sejam de agora em diante também abertos 
às mulheres, de forma estável e institucionalizada, com um 
mandato especial.

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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União Europeia doa 1 milhão de euros para vítimas
das chuvas na Bahia e em Minas

 União Europeia garantiu dar 1 
milhão de euros para ajudar famílias 
atingidas pelas chuvas na Bahia e 
em Minas Gerais. A doação será via 
consórcio Cáritas Suíça, Cáritas Bél-
gica e Cáritas Brasileira e irá for-
talecer a campanha #SOS Bahia e 
Minas Gerais, realizada pela Cáritas e 
pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

As fortes chuvas que caíram sobre os estados da Bahia 
e Minas Gerais no fim de 2021 e começo de 2022 causaram 
inundações, deslizamento de terras e desabamentos. Na Bahia, 
25 pessoas morreram e mais de 100 mil ficaram desabrigadas. 
Em Minas Gerais, são 25 mortes e mais de 52 mil desabriga-
dos e desalojados.

Segundo a CNBB, os recursos doados pela União Eu-
ropeia iriam beneficiar famílias das cidades baianas de Itabu-
na, Ilhéus, Itajuípe, Itamaraju (Nova Alegria), Jucuruçu e 
Dário Meira, e, em Minas Gerais, Palmópolis e Rio Prado. 
Mil famílias serão beneficiadas com bolsas de subsistência. 
Serão distribuídos 5 mil kits de higiene familiar, 5 mil kits de 
limpeza e mil kits infantis. Ao todo, 24 mil pessoas serão ben-
eficiadas. A iniciativa terá duração de seis meses, de fevereiro 
a julho de 2022.

Entre os dias 3 e 8 de janeiro, o 
especialista para emergências rápidas da 
ECHO/União Europeia para as Améri-
cas, Roman Maicher, e a gestora do Pro-
grama Brasil da Cáritas Suíça, Rebekka 
Reischmann, visitaram cidades baianas 
afetadas pelas chuvas. A iniciativa con-
tou com apoio da CNBB e da Cáritas 
Brasileira e se somou à campanha #SOS 
Bahia e Minas Gerais: Solidariedade que 

Transborda, de arrecadação de recursos para ajudar os atingidos.
“Viemos ver os impactos das enchentes e encontramos 

uma situação dramática, em que diversas comunidades perd-
eram tudo, com consequências relacionadas a moradia, saúde, 
subsistência e proteção. Por isso, estamos muito preocupados 
com esse cenário, uma vez que a resposta ainda não ganhou 
o ritmo esperado de assistência humanitária básica às pessoas 
que sofreram danos”, disse Roman Majcher.

Rebekka Reischmann afirmou que, mesmo após ver pela 
televisão cenas dos estragos causados pela chuva, todos ficaram 
“muito impactados e preocupados” com o que viram durante a vis-
ita. “É uma situação muito séria, por isso precisamos realmente 
juntar todas as forças disponíveis para garantir que as vidas dessas 
muitas famílias possam ser reconstruídas o quanto antes”, declarou.

Fonte: ACIDigital

Domingo da Palavra de Deus: Santa Sé autorizou
que celebração no Brasil ocorra em setembro 

A Igreja, em âmbito universal, cel-
ebra no 3º domingo do tempo comum, 
neste ano 23 de janeiro, o Domingo da 
Palavra de Deus, conforme estabelecido 
pelo Papa Francisco com o Motu Proprio 
“Aperuit illis”. No documento, o pontí-
fice definiu que o 3º Domingo do Tempo 
Comum deve ser dedicado à celebração, 
reflexão e divulgação da Palavra de 
Deus.  

Já aqui no Brasil, há o incentivo que a data seja lem-
brada, como forma de conservar a unidade com a Igreja que, 
em todo o mundo, vai se dedicar ao pedido do Papa Fran-
cisco. Mas a ênfase nas celebrações deve permanecer em 
setembro, uma vez que há no país uma tradição cinquen-
tenária de celebrar o Mês da Bíblia, por ocasião do dia de 
São Jerônimo, em 30/9. 

É importante lembrar, inclusive, que a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por intermédio da 

Comissão Episcopal Pastoral para a Ani-
mação Bíblico-Catequética, fornece sub-
sídios e indicações para intensificar a cel-
ebração do Mês da Bíblia em setembro. 

Consulta à Santa Sé
A autorização para tal organização 

foi concedida pela Santa Sé, mediante um 
pedido específico. Após consulta do epis-

copado brasileiro, foi autorizado manter a tradição de cele-
brar o Dia da Bíblia no último domingo do mês de setembro, 
que há 50 anos é, no Brasil, dedicado à Palavra de Deus.  

Durante a 58ª Assembleia Geral da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), o episcopado aprovou 
o envio de um pedido à Santa Sé para que o Domingo da 
Palavra de Deus fosse celebrado aqui no Brasil no último 
domingo de setembro, próximo à festa do santo que traduziu 
os textos sagrados para o latim. 

“Fomos autorizados a manter a celebração do Domin-
go da Bíblia no último domingo de setembro, conforme o 
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nosso costume precedente”, explica a assessora da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da 
CNBB, Mariana Aparecida Venâncio.  

    “Por esse motivo, ainda que recordemos a Pala-
vra de Deus no 3º Domingo do Tempo Comum, como ma-
neira de reafirmar nossa comunhão com o Papa Francisco 
e com a Igreja do mundo inteiro, a ênfase nas celebrações 
e os subsídios oferecidos permanecem em setembro, que já 
é, tradicionalmente, o Mês da Bíblia, celebrado com grande 

entusiasmo no Brasil há mais de 50 anos”, salienta Mariana.  
A manutenção dessa tradição nacional, sublinha a 

assessora, deve-se ao fato de que “o empenho das nossas 
comunidades para com o mês de setembro realiza o desejo 
expresso pelo Papa Francisco na Aperuit illis, de que o Do-
mingo da Palavra de Deus promova ‘a celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus’ (AI 3)”.

Fonte: CNBB

Um em cada sete cristãos no mundo sofre perseguição, 
revela Relatório Portas Abertas

360 milhões de cristãos em todo 
o mundo são perseguidos por causa de 
sua fé, revela a World Watch List 2022, 
o relatório anual da organização Portas 
Abertas-Open Doors, publicado em 19 
de janeiro. Muitos perseguidores vivem 
impunemente, diz o diretor Christian 
Nani

Mais de 360   milhões de cristãos em todo o mundo sofrem 
perseguição e discriminação por causa de sua fé; em cerca de 
cem países a perseguição aumentou em termos absolutos. Os 
cristãos mortos por motivos relacionados com a fé, entre 1° de 
outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021, são mais de 5.800, 
cerca de 23% a mais do que o ano anterior. Assim a World 
Watch List 2022 - o relatório anual da organização Portas Aber-
tas/Open Doors - conta a história da perseguição anticristã em 
50 países ao redor do mundo.

O aumento da violência, discriminação e assédio 
 “Desde que realizamos este relatório, há cerca de 30 

anos - explica Christian Nani, diretor de Portas Abertas Itália - 
este é o nível mais elevado em termos absolutos de perseguição. 
Um cristão em cada 7 no mundo é perseguido, na África um 
cristão em cada 5, na Ásia dois em cada 5. Estamos assistindo 
ao crescimento de um fenômeno que diz respeito à vida de co-
munidades e de indivíduos cristãos, sob vários pontos de vista”.

O aspecto essencial ressaltado por Nani é que, além de 
aumentar a violência, cresce a pressão, entendida como discrim-
inação e assédio, principalmente por motivos específicos: "A 
falta de proteção endêmica por parte de governos que não quer-
em ou não podem proteger os cristãos comunidades por vários 
motivos políticos ou religiosos, o que gera uma espécie de im-
punidade dos perseguidores que leva a novas perseguições. E 
depois, talvez, a evidente indiferença de boa parte dos atores 
políticos internacionais que não dão a devida atenção, na con-
dução das relações diplomáticas, à violação de direitos funda-
mentais, como a liberdade religiosa dos cristãos no mundo”.

Afeganistão, país mais perigoso 
O relatório deste ano vê uma mudança no topo da lista. 

Depois de liderar o elenco por cerca de 20 anos, a Coreia do 

Norte cai para o segundo lugar, superada 
pelo Afeganistão, país que se tornou o 
mais perigoso do mundo para a comuni-
dade cristã após a ascensão do Talibã ao 
poder, evento que, continua Nani, "está 
se transformando em uma espécie de 
combustível para o jihadismo global", o 
que gera muitas preocupações em con-
textos como o da África.

Neste continente, de fato, existe o maior número de mor-
tos, com a Nigéria como “epicentro dos massacres”, com 4.650 
vítimas. No ranking Portas Abertas, entre os 10 primeiros estão 
sete países africanos, onde os movimentos jihadistas estão se 
desenvolvendo cada vez mais.

"A vitória do Talibã - explica Nani - de alguma forma impul-
sionou e motivou os movimentos jihadistas que existem na África, 
como o al-Shabab na Somália, o Estado Islâmico na África Oci-
dental em todo o cinturão do Sahel ou o Boko Haram na Nigéria. 
É uma questão muito delicada, a África é instável deste ponto de 
vista e as comunidades cristãs estão sob um violento ataque”.

Particularmente notável continua a ser a Índia, à qual 
Portas Abertas já havia dedicado um relatório em julho passa-
do, no qual foi destacada a ascensão da ideologia nacionalista 
hindu, que coloca em risco os direitos das minorias, especial-
mente os cristãos.

A Igreja em fuga 
Outro fenômeno muito grave é o de uma Igreja que no 

relatório é definida como "refugiada", ou seja, a de cristãos em 
fuga: centenas de milhares de pessoas que saem de seus países - 
sublinha ainda Portas Abertas - devido à agressão direta, como 
acontece na Nigéria ou no cinturão do Sahel; ou devido à in-
stabilidade ou opressão por parte dos governos, como no Irã; 
ou como no caso de Mianmar, onde o exército atacou igrejas 
e prendeu líderes cristãos, também ali gerando refugiados que, 
muitas vezes - é a amarga consideração de Christian Nani - ou 
fogem para países que também estão na lista de perseguidores, 
ou "acabam em campos onde podem reviver as discriminações 
e as perseguições das quais, de fato, estão tentando escapar".

Fonte: Vatican News
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Papa aceita renúncia de dom Zeno Hastenteufel e nomeia dom 
João Francisco Salm como bispo de Novo Hamburgo (RS)
O Papa Francisco acolheu, nes-

ta quarta-feira, 19 de janeiro, o pedido 
de renúncia apresentado por dom Zeno 
Hastenteufel ao governo pastoral da di-
ocese de Novo Hamburgo (RS), por mo-
tivo de idade, conforme o cânon nº 401 
do Código de Direito Canônico. Foi es-
colhido pelo Santo Padre como sucessor 
de dom Zeno o bispo de Tubarão (SC), dom João Francisco 
Salm, atual presidente da Comissão Episcopal Pastoral para 
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Presidência 
da CNBB saudou o novo bispo e enviou agradecimentos ao 
novo bispo emérito.

Trajetória de Dom Salm
Dom João Francisco Salm nasceu no dia 11 de outubro 

de 1952, em São Pedro de Alcântara, então município de São 
José (SC). Fez os estudos primários em sua terra natal, com-
pletando-os no pré-seminário de Antônio Carlos (SC), onde 
ingressou com a idade de 12 anos, em fevereiro de 1965.

De 1967 a 1972 fez os estudos ginasiais e o segundo 
grau no seminário menor metropolitano Nossa Senhora de 
Lourdes, em Azambuja, Brusque (SC). 
De 1973 a 1975, frequentou a primei-
ra turma do curso superior de Estudos 
Sociais, em cuja grade curricular con-
stavam todas as disciplinas da Filosofia, 
na recém-criada Fundação Educacional 
de Brusque, FEBE, hoje UNIFEBE.  De 
1976 a 1979, fez o curso de Teologia no 
Instituto Teológico de Santa Catarina 
(ITESC), em Florianópolis, SC.

Foi ordenado diácono em 13 de 
maio de 1979, em Camboriú (SC), e pres-
bítero em 30 de junho de 1979, no San-
tuário de Azambuja, Brusque (SC), por dom Afonso Niehu-
es.

De janeiro de 1980 ao final de 1983, exerceu o 
ministério de professor e orientador dos alunos do seminário 
menor metropolitano de Azambuja. Em janeiro de 1984, foi 
nomeado reitor do Santuário Episcopal Nossa Senhora de 
Azambuja e reitor do seminário menor metropolitano Nos-
sa Senhora de Lourdes, em Azambuja, Brusque. Em março 
do mesmo ano foi nomeado administrador paroquial da 
paróquia de Santa Catarina, em Dom Joaquim, Brusque. Ex-
erceu esses cargos em Azambuja e em Dom Joaquim até o 
final de 1991.

De janeiro de 1992 ao final de 2008 exerceu o 
ministério de reitor do Seminário de Teologia e coordenador 
arquidiocesano da Pastoral Vocacional da arquidiocese de 

Florianópolis. De junho de 1992 até 
1996, foi juiz do Tribunal Eclesiástico 
Regional de Florianópolis. Durante o 
ano de 2006 e no segundo semestre de 
2008, foi coordenador arquidiocesano 
de pastoral da arquidiocese de Flori-
anópolis. De janeiro de 2009 ao final de 
2011, foi pároco da paróquia de Santa 

Teresinha, em Brusque.
De março a novembro de 2011, foi administrador ar-

quidiocesano da arquidiocese de Florianópolis. De novem-
bro de 2011 até sua nomeação como bispo titular da diocese 
de Tubarão, foi ecônomo arquidiocesano e coordenador da 
Cúria Metropolitana da arquidiocese de Florianópolis. Foi 
membro, por diversos períodos, do Conselho Presbiteral 
da arquidiocese de Florianópolis, como representante dos 
seminários da mesma arquidiocese.

Foi nomeado, pelo Papa Bento XVI, bispo titular da 
diocese de Tubarão (SC), no dia 26 de setembro de 2012 e 
recebeu a ordenação episcopal em 24 de novembro do mes-
mo ano, na catedral diocesana Nossa Senhora da Piedade, 
em Tubarão. Dom Salm preside a Comissão Episcopal Pas-

toral para os Ministérios Ordenados e a 
Vida Consagrada da Conferência Nacion-
al dos Bispos do Brasil (CNBB).

Bispo emérito
Zeno Hastenteufel nasceu a 14 de 

junho de 1946 em Linha Rodrigues da 
Rosa, no então município de Montene-
gro (RS). Cursou o fundamental na escola 
rural Cônego Alfredo Caspary, em Linha 
Francesa Alta, município de Barão.

Fez o ginasial e o segundo grau no 
seminário São José de Gravataí, de 1960 a 
1966; Filosofia na Faculdade de Filosofia 

de Viamão, de 1967 a 1968 e 1971 a 1972; Teologia na Fac-
uldade de Teologia da PUCRS, de 1969 a 1972. Fez trabalho 
pastoral como seminarista na paróquia Santa Ana de Grav-
ataí, sendo o primeiro seminarista naquela paróquia.

Foi ordenado sacerdote, aos 8 de julho de 1972, tra-
balhou como vigário ecônomo da paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, em Sapucaia do Sul. Foi Professor de Cul-
tura Religiosa na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), de 1973 até 1981.

Dos anos 1973 até 1975 atuou como vigário paroquial 
da paróquia São Pedro, em Porto Alegre; também em 1973 
fundou em Porto Alegre o Curso de Liderança Juvenil (CLJ) 
e foi seu diretor espiritual até 1981. De 1976 a 1981 foi 
pároco da paróquia Santo Antônio Pão dos Pobres, em Porto 
Alegre.
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Cursou mestrado e doutorado em História Eclesiástica 
na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, de 1981 
a 1985. De 1984 a 1986 foi vigário na paróquia Sagrada 
Família, em Porto Alegre. Foi professor de História da Ig-
reja, de 1984 até 2001; e professor no seminário maior de 
Viamão, de 1987 a 2000.

Dom Zeno foi diretor do Instituto de Teologia da PU-
CRS, de 1988 até 1995, diretor dos Jornais Mundo Jovem, 
Novo Milênio e Versão Semanal. Presidente da Comissão 
Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic), 
de 1992 a 1996; foi responsável pela Pastoral da PUCRS, de 
1984 a 1995; foi pároco da paróquia São Vicente Mártir, em 
Porto Alegre, de 1987 a 1995 e pároco da paróquia São Se-
bastião, em Porto Alegre, de 1996 a 2001. Atuou na Aliança 
FM com o programa diário “Um novo dia começa para ti”, 
de 1995 até 2001.

No dia 12 de dezembro de 2001, foi nomeado pelo 
Papa João Paulo II, bispo diocesano de Frederico West-
phalen, sendo ordenado na catedral metropolitana de Porto 
Alegre no dia 8 de março de 2002 por dom Dadeus Grings 
e tendo como co-ordenantes: dom Bruno Maldaner e dom 
Eduardo Benes de Sales Rodrigues. Durante seu episcopado 
em Frederico Westphalen, deu atenção à formação do clero, 

à restauração da Catedral e ao processo de beatificação dos 
Mártires do Alto Uruguai.

Aos 28 de março de 2007 foi nomeado, pelo Papa 
Bento XVI, bispo da diocese de Novo Hamburgo. Assumiu a 
diocese no dia 29 de abril do mesmo ano. De 2007 a 2011 foi 
o bispo referencial da Pastoral Familiar no Regional Sul 3 da 
CNBB e, posteriormente, Secretário do Regional, cargo que 
ocupou até 2011. Durante seu episcopado em Novo Ham-
burgo implantou o projeto das Santas Missões Populares.

Durante a 49ª Assembleia dos Bispos do Brasil em 
Aparecida do Norte (SP), no dia 10 de maio de 2011, foi 
eleito presidente do Regional Sul-3 da CNBB, tendo sido es-
colhido também como bispo referencial da Pastoral Familiar 
no mesmo regional.

Dom Zeno é autor de vários livros, entre eles Cris-
ma a grande opção (1978), Dom Feliciano na Igreja do Rio 
Grande do Sul (1987), História da Igreja para debate (1989), 
O Credo e os Sacramentos (1994),  Infância e Adolescência 
da Igreja (1993), O Catecismo ao alcance de todos (2001),  
História da Igreja Antiga e Medieval I (2001), História da 
Igreja Nova II (2001) e História da Igreja no Brasil e no Rio 
grande do Sul (2007).

Com 416 páginas, Manual da CF 2022 condensa 12 publicações
para públicos específicos sobre o tema “Fraternidade e Educação”

A cada ano, o Setor de Campanhas da 
Conferência Nacional dos Bispos dos Brasil 
(CNBB) com a Edições CNBB produzem e 
preparam uma série de subsídios para difer-
entes públicos com o objetivo de promover, 
a partir de diferentes realidades, a reflexão e 
a ações propostas em torno da Campanha da 
Fraternidade. Estes subsídios são agrupados 
no Manual da CF 2022.

Este ano, com tema “Fraternidade e 
Educação” não é diferente. A organização 
do material, feita sempre com um ano de antecedência por 
especialistas em diferentes áreas (Bíblia, catequese, criança 
e adolescentes, juventude, família, educação, etc), revela o 
cuidado e a organização da CNBB para oferecer um material 
de qualidade para subsidiar o trabalho das comunidades e de 
lideranças pastorais da Igreja no Brasil.

É importante ressaltar que nas orientações práticas, 
todas as publicações recomendam o cuidado em função da 
pandemia da Covid-19. A orientação é, onde for necessário, 
adaptar os encontros para serem realizados em plataformas 
virtuais. “O nosso primeiro compromisso é com o cuidado 
e a defesa da vida”, reforça o secretário-executivo das Cam-
panhas da CNBB, padre Patriky Samuel Batista.

Confira abaixo o conjunto de publicações que inte-
gram o Manual da CF 2022, publicação que tem 416 pági-

nas. Você e sua comunidade podem adquirir 
o Manual completo ou adquirir, junto ao site 
da Edições CNBB, as publicações separa-
das. O destaque deste ano fica por conta das 
publicações direcionadas para serem abor-
dadas em espaços e contextos educacionais 
do Ensino Fundamental ao Superior.

1 – Texto-base 
Trata-se da publicação que aprofunda, 

à luz da fé, da Palavra de Deus e do Mag-
istério da Igreja, o tema central da Campanha da Fraterni-
dade, neste ano o tema da educação.

2 – Fraternidade Viva 
O subsídio produzido pelo Movimento de Educação 

de Base (Meb) e pela Cáritas Brasileira  tem o propósito 
de oferecer às comunidades, grupos e instituições mais uma 
possibilidade de compartilhar experiências, reflexões e mo-
mentos orantes a partir do tema “Fraternidade e Educação”. 
O material possui 4 roteiros para serem realizados nas co-
munidades.

3 – Encontros Catequéticos para crianças e adoles-
centes

Elaborado pela Comissão Episcopal Pastoral para An-
imação Bíblico-Catequética da CNBB, o subsídio propõe 
dois roteiros para encontros com as crianças e dois voltados 
para os adolescentes.
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4 – Jovens na CF
Elaborado pela Comissão Episcopal Pastoral para a 

Juventude da CNBB, sob a supervisão da irmã Valéria An-
drade Leal, o subsídio propõe quatro roteiros para serem re-
alizados com a juventude nos diferentes espaços. Um deles 
aborda o tema “Educação e Projeto de Vida”.

5 – Círculos Bíblicos
Elaborado pela Comissão Episcopal Pastoral para Ani-

mação Bíblico-Catequética da CNBB, os cinco encontros são 
focados na pessoa de Jesus Cristo, como mestre e educador.

6 – Via Sacra
Proposta elaborada pelo padre Patriky Samuel Batista 

e André Cardozo Dalló, propõe um roteiro para vivenciar 
as 15 estações nas quais acompanha-se os passos do Divino 
Mestre do calvário à Ressurreição.

7 – Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia
Com autoria do padre Leonardo José de Souza Pin-

heiro e Mariana Aparecida Venâncio o material organiza os 
passos e momentos da Vigília Eucarística e da Celebração 
da Misericórdia.

8 – Ensino Fundamental (Anos iniciais – 1º ao 5 ano
A publicação propõe sei roteiros a serem desenvolvi-

dos com alunos, sendo o sexto roteiro específico para edu-
cadores. Os temas são Educação e Fraternidade, A família: 
lugar de aprendizagem, A Escola: espaço de sabedoria, Ed-
ucar para o Humanismo e a Solidariedade, Valorizar nossos 
educadores, Nossa missão é educar.

9 – Ensino Fundamental (Anos finais – 6º ao 9º ano)
A publicação propõe os mesmos temas dos anos inici-

ais do ensino fundamental, mas com aprofundamento volta-
do para o público dos anos finais do 6º ao 9º ano.

10 – Ensino Médio
Mantém os mesmos temas do Ensino Fundamental 

(Educação e Fraternidade, A família: lugar de aprendizagem, 
A Escola: espaço de sabedoria, Educar para o Humanismo e 
a Solidariedade, Valorizar nossos educadores, Nossa missão 
é educar) mas com roteiros de aprofundamento adaptados à 
realidade do ensino médio.

11 – Ensino Superior
Elaborado pela Comissão Episcopal Pastoral para a 

Cultura e Educação da CNBB, o subsídio propõe encontros 
para refletir sobre a realidade das políticas públicas voltadas 
para o ensino superior, com temas como a inclusão de pes-
soas com deficiência nas universidades, saúde mental, novas 
tecnologias e novas práticas no ensino superior.

12 – Famílias na CF
O subsídio propõe cinco encontros de oração e reflex-

ão para serem desenvolvidos no âmbito das famílias.
Como adquirir o seu:
O Manual da CF 2022 ou cada uma destas publicações, 

em separado, podem ser adquiridos no site da Edições 
CNBB. No site é possível encontrar também outros produtos 
relacionados à CF 2022.

Fonte: CNBB

Aprovado o lema do Jubileu 2025:
“peregrinos de esperança”

O Papa aprovou o lema do próx-
imo Ano Santo no dia 3 de janeiro du-
rante uma audiência com Dom Rino 
Fisichella presidente do Pontifício 
Conselho para a Nova Evangelização. 
Dom Fisichella comenta também o 
sucesso da exposição "100 presépios 
no Vaticano", que encerrou em 9 de ja-
neiro com um total de quase 200.000 
visitantes, preocupação do Papa é que o Jubileu de 2025 seja 
preparado da melhor maneira possível. É a afirmação do pres-
idente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, 
Dom Rino Fisichella, que relatou em uma entrevista para um 
canal de televisão italiano sua audiência com Francisco no 
dia 3 de janeiro passado, durante a qual o lema do Ano Santo 
foi aprovado. Um lema, observou Dom Fisichella, que "pode 
ser resumido em duas palavras": "Peregrinos de esperança".

Uma máquina eficiente
Como todo lema, também neste caso, o sentido de 

todo o percurso jubilar começa com os termos escolhidos 

para condensá-lo. Termos que desta-
cam um tema chave do pontificado de 
Francisco. "Há muito trabalho a ser 
feito" nestes dois anos, disse o chefe 
do dicastério que terá responsabili-
dade de organização. A necessidade, 
sublinhou, é ter um "sólido impacto 
preparatório" e criar uma máquina 
organizadora eficiente. "Para ativá-la 

completamente aguardo novas indicações do Papa", disse 
Dom Fisichella, embora na verdade o trabalho já tenha 
começado. Uma das prioridades diz respeito ao acolhimen-
to dos peregrinos e dos fiéis. Para o Ano Santo são espera-
dos em Roma muitos peregrinos, na esperança de que nos 
próximos dois anos a emergência sanitária não afete mais 
as atividades como acontece hoje. O prelado confirmou que 
"os contatos com a Prefeitura de Roma, a Região Lácio e o 
governo italiano estão em andamento para que tudo possa se 
realizar com total segurança e de acordo com a capacidade 
de acolhida que a cidade sempre garantiu".

https://www.edicoescnbb.com.br/campanha-da-fraternidade-2022
https://www.edicoescnbb.com.br/campanha-da-fraternidade-2022
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A exposição "100 presépios no Vaticano", uma obra 
de evangelização

O presidente do Pontifício Conselho para a Nova 
Evangelização comentou também com grande satisfação os 
resultados obtidos pela exposição "100 presépios no Vatica-
no", realizada sob a Colunas de Bernini, na Praça São Pedro, 
até 9 de janeiro. Segundo o prelado, foi "uma grande obra 
de evangelização", que também foi confirmado pelo número 
de visitantes certificados: "190.416 entradas no total". Uma 
participação muito elevada que confirma a atenção do povo 

para aquele "sinal admirável", como o Papa o definiu em sua 
carta apostólica de 2019.

"Muitas crianças, jovens e famílias vieram à Praça São 
Pedro para admirar as obras expostas", disse Dom Fisichella, 
"e ao fazê-lo confirmaram que a tradição inaugurada por São 
Francisco em Greccio em 1223 ainda está viva e representa-
tiva de nossas origens, nossa identidade e nossa cultura". "O 
presépio", concluiu o prelado, "representa uma riqueza de 
tradições das quais não podemos renunciar”.

Fonte: Vatican News

Mensagem de Ano Novo: Presidente da CNBB deseja que 2022 inspire mu-
danças profundas focadas na solidariedade, fraternidade e amizade social

O ano de 2022 chegou trazendo na 
bagagem a esperança altruísta de vivenciar 
o ‘novo normal’ imposto pela pandemia da 
covid-19 e o avanço da vacinação no mundo 
que trouxe um pouco mais de alívio e segu-
rança para a população.

Em mensagem por ocasião do início de 
um novo ano, o arcebispo de Belo Horizonte 
(MG) e presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, aponta que a humani-
dade deve compreender que o chamado ‘novo normal’ não 
pode significar uma volta ao passado.

“As atitudes egoístas, o consumo sem limite, o desca-
so com a casa comum e a indiferença em relação aos mais 
pobres têm provocado muitos adoecimentos, o novo ano 
precisa inspirar mudanças profundas. Essas transformações 
devem começar na interioridade de cada um de nós”, disse.

Dom Walmor ressaltou ainda que os cristãos têm o de-
safio de apontar o caminho da fraternidade, amizade social, a 

partir de gestos de solidariedade e defesa dos 
direitos e da justiça.

“A meta para 2022 precisa ser constru-
ir, reconstruir, sempre mais a fraternidade, 
amizade social, sobre os pilares da solidarie-
dade e dos ensinamentos de Jesus Cristo nos-
so Senhor”, apontou.

O presidente da CNBB destaca ainda 
o ano jubilar que vai celebrar os 70 anos de 
criação da CNBB, a ser  comemorado dia 14 

de outubro de 2022.
“Este ano jubileu avançarmos mais da tarefa de inve-

stir numa igreja sinodal, efetivamente de comunhão e partici-
pação fecundos da missão. Contemplaremos a nossa história, 
atentos aos desafios vencidos pelos evangelizadores que nos 
precederam para revigorarmos, sempre cada vez mais, o com-
promisso de ajudar o Brasil a se tornar mais justo, solidário 
e fraterno. É tempo de reconstruir o Brasil é tempo de recon-
struir a sociedade na justiça e na paz”, destacou.

Fonte: CNBB

Jovem da Diocese de Erexim conclui curso de espe-
cialização em Pastoral da Juventude

 Aprofundar os conheci-
mentos sobre as especificidades da 
condição juvenil é essencial para 
qualificar os processos de evange-
lização da juventude, sobretudo a 

partir dos desafios potencializados pela pandemia em todas as realidades.
Uma organização que oferece este aprofundamento é a Rede Bra-

sileira de Centros e Institutos de Juventude (representada pelo Centro de 
Juventude Anchietanum), em convênio com a Faculdade Jesuíta de Filo-
sofia e Teologia (FAJE), que desenvolve o Curso de Especialização Ju-
ventude no Mundo Contemporâneo. É um curso interdisciplinar, apoiado 
principalmente nas áreas da Sociologia, História, Educação e Teologia. 
Esta Especialização surgiu a partir da identificação das demandas e de-
safios que emergem da prática cotidiana com os/as jovens nas atividades 
educativas formais e não formais. Da mesma forma, reconhece a pro-
gressiva importância que essa categoria social assumiu a partir do início 
do século XX, ganhando cada vez mais relevância para compreender as 

sociedades modernas, seu funcionamento e suas transformações. Dada 
a especificidade que essa categoria foi assumindo ao longo da moderni-
dade, deve-se levar em conta que atuar com os/as jovens exige com-
petência conceitual e metodológica específicas que assegurem conhe-
cimento sobre as dimensões sociais, culturais, religiosas, econômicas e 
políticas da condição juvenil.

Na última semana, foi encerrado o III Módulo da Especialização 
em Juventude no Mundo Contemporâneo, no sistema híbrido - Online/
Presencial, por causa da pandemia da Covid-19.

A secretária liberada da Pastoral da Juventude da Diocese de Er-
exim, a jovem Rocheli Koralewski participou do Curso. Ela foi admitida 
nele através da aprovação em um edital de bolsas disponibilizado pela 
Pastoral da Juventude Nacional e apoiado financeiramente pela Adveniat. 
O mesmo curso já foi realizado pelo Pe. Maicon Malacarne, quando era 
assessor da Pastoral da Juventude. (Com informação e foto da cursista – 
ela é a quinta da primeira fila da esquerda para a direita de quem olha)
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Justiça social como condição para a Paz
Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales, SP

A paz, tão desejada para o novo ano, não 
é tarefa fácil para quem decide ser ético e para 
quem vive neste país cujo orçamento para as 
forças armadas aumenta e investimentos soci-
ais diminuem; neste tempo, enfim, de grandes 
contradições: liberalismo extremo e exclusão 
social; acúmulo de riquezas e miséria crescente; 
comunicação sofisticada e hostilidades; suprem-
acia do capital e destruição da vida; poderes sa-
cralizados e desumanização.

“Apesar dos múltiplos esforços visando 
um diálogo construtivo entre as nações, aumenta 
o ruído ensurdecedor de guerras e conflitos, ao mesmo tem-
po que ganham espaço doenças de proporções pandêmicas, 
pioram os efeitos das alterações climáticas e da degradação 
ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede e continua 
a predominar um modelo econômico mais baseado no indi-
vidualismo do que na partilha solidária.”

Com essas palavras, o Papa Francisco introduz sua 
Mensagem para o 55º Dia Mundial da Paz, primeiro de janei-
ro de 2022, na qual propõe “três caminhos para construção 
de uma paz duradoura”: “o diálogo entre as gerações, como 
base para a realização de projetos compartilhados”; “a edu-
cação, como fator de liberdade, responsabilidade e desen-
volvimento”; e “o trabalho, para uma plena realização da 
dignidade humana”.

Segundo o Papa, “a crise sanitária atual fez crescer, 
em todos, o sentido da solidão”. Apesar dos generosos te-
stemunhos de compaixão e solidariedade, para ele, neces-
sitamos aprender a ouvir mais o outro, confrontar posições, 
nos pormos de acordo e caminhar juntos. O Papa ressalta a 
importância do diálogo entre gerações, como “força motora 
duma política sã”, que, em lugar de “remendos”, realize pro-
jetos “sustentáveis”.

O orçamento militar tem aumentado 
mundialmente, em detrimento da educação. 
O Papa conclama os governantes a inverterem 
essa lógica, ressaltando que um “real processo 
de desarmamento internacional só pode traz-
er grandes benefícios ao desenvolvimento dos 
povos enações, libertando recursos financeiros 
para ser utilizados de forma mais apropriada na 
saúde, na escola, nas infraestruturas, no cuidado 
do território”.

O trabalho é indispensável para a paz. 
No entanto, o Papa denuncia as perspectivas 

dramáticas dos jovens que entram no mercado de trabalho, 
dos adultos precipitados no desemprego e na economia in-
formal, dos migrantes em condições precárias, expostos a 
várias formas de escravidão, desprovidos de um sistema de 
proteção social. Devemos, segundo o Papa, “promover em 
todo o mundo condições laborais decentes e dignas”.

O Papa finaliza sua mensagem expressando seu desejo 
de que sejam “cada vez mais numerosos os artesãos da paz” 
eapela aos governantes e aos que têm responsabilidades 
políticas e sociais, aos pastores e aos animadores das co-
munidades eclesiais, e a todos os homens e mulheres de boa 
vontade “para caminharmos juntos, por estas três estradas: o 
diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho, 

“São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz” 
(Is 52,7). São significativas, pois, essas propostas do Papa 
Francisco para que a humanidade avance em direção à paz. 
Consideremo-las na construção de uma nação diferente, es-
pecialmente nos debates e nas escolhas eleitorais de 2022, 
afinal, é função do Estado e dos gestores públicos, sal-
vaguardar a vida de todos, integralmente, e garantir justiça 
social como condição para a paz.

Fonte: CNBB

A Educação Católica: Evangelização e Educação (Parte 1)
Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo auxiliar de Belém, PA

Introdução
Neste ano a Igreja do Brasil 

é chamada a renovar a sua atenção 
para com a educação. Temos dois 
fortes motivos que nos convidam 
a essa atitude. De um lado, temos 
a Campanha da Fraternidade deste 

ano que terá como tema “Educação e Fraternidade” e lema, 
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26). O 
segundo grande motivo que temos para renovar a nossa 
atenção para com a educação é o aprofundamento do “Pacto 
Educativo Global” lançado pelo Papa Francisco.

Nestas últimas décadas houve uma forte diminuição 
das escolas católicas no Brasil. Diversos motivos estão pro-
porcionando essa mudança, tais como: a melhoria da edu-
cação escolar no Brasil por parte do governo que significa o 
fim do serviço suplente das congregações, a diminuição da 
população estudantil, a crise vocacional das congregações 
religiosas, o redimensionamento das presenças das congre-
gações na vida da sociedade.

Todavia, isso não significa que a Igreja deixará de at-
uar futuramente no campo da educação. O mundo da edu-
cação vai muito além das atividades técnicas e pedagógicas 
de uma escola.

https://fundacaonazare.com.br/colunistas/dom-antonio-de-assis-ribeiro/
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1. A missão da Igreja
A missão da Igreja é evangelizar, ou seja, apresentar 

a pessoa de Jesus Cristo ao mundo. Mas isso não acontece 
sem um processo de educação. Desse modo, há uma íntima 
relação entre evangelizar e educar. A vivência dos valores 
evangélicos não é automática; o primeiro anúncio, que é a 
apresentação das informações fundamentais sobre a pessoa 
de Jesus Cristo (o kerígma), deve ser assimilado através de 
um processo educativo para que possa ser vivido e testemu-
nhado. A catequese é o processo educativo da fé que conduz 
o fiel a crescer em todas as dimensões, que na sua plenitude, 
é a maturidade de Cristo (cf. Ef 4,13).

Não há verdadeiro testemunho de Jesus Cristo sem 
educação pessoal e comunitária; a fé cristã comporta a as-
similação de novos horizontes para a dimensão intelectual, 
afetiva e moral do fiel. A educação é também uma exigência 
que brota da fé.

Dessa forma, a evangelização, pressupõe um processo 
de continuidade através da educação da fé. Lá onde a evan-
gelização não estimula o processo de educação seguindo o 
dinamismo da fé a mesma fica reduzida a ideias abstratas, ao 
culto sem vida e sem impacto positivo na vida concreta das 
pessoas. A educação da fé exige o desenvolvimento humano 
integral inspirado pela vida de Jesus Cristo.

2. O Concílio Vaticano II e a Educação
Com a declaração “Gravissimum educationis” do 

Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja reconheceu a im-
portância da educação para a vida da pessoa e da sociedade. 
A educação contribui decisivamente para o progresso so-
cial; é um bem necessário para o desenvolvimento humano 
reconhecido pela Igreja.

O referido documento ressalta a importância da pre-
sença da Igreja no mundo da educação. “Os homens, mais 
plenamente conscientes da própria dignidade e do próprio 
dever, anseiam por tomar parte cada vez mais ativamente 
na vida social, sobretudo, na vida econômica e política; os 
admiráveis progressos da técnica e da investigação científica 
e os novos meios de comunicação social dão aos homens a 
oportunidade de, gozando por vezes de mais tempo livre, 
conseguirem mais facilmente a cultura intelectual e moral e 
de mutuamente se aperfeiçoarem…” (GE,1).

A constituição pastoral “Gaudium et spes”, sobre a Ig-
reja e sua relação com o mundo contemporâneo, afirma que 
“é próprio da pessoa humana necessitar da cultura, isto é, de 
desenvolver os bens e valores da natureza, para chegar a uma 
autêntica e plena realização. Por isso, sempre que se trata da 
vida humana, natureza e cultura encontram-se intimamente 
ligadas”… A palavra «cultura» indica, em geral, todas as cois-
as por meio das quais o homem apura e desenvolve as múl-
tiplas capacidades do seu espírito e do seu corpo; se esforça 
por dominar, pelo estudo e pelo trabalho, o próprio mundo; 
torna mais humana, com o progresso dos costumes e das in-
stituições, a vida social, quer na família, quer na comunidade 
civil; e, finalmente, no decorrer do tempo, exprime, comuni-

ca aos outros e conserva nas suas obras, para que sejam de 
proveito a muitos e até à inteira humanidade, as suas grandes 
experiências espirituais e as suas aspirações” (GE,53).

A cultura, que implica mentalidade e modo de organi-
zação da sociedade, é produto da educação. A educação gera 
cultura. A mudança cultural, da mesma forma é consequên-
cia de um profundo processo educativo em diversos níveis.

O Concílio Vaticano II reconheceu a educação como 
meio eficaz e imprescindível para promover um mundo novo 
gerando diferentes modos de uso e relação com as coisas, de 
trabalhar e de se exprimir, de praticar a religião, de formar 
os costumes, de estabelecer leis e instituições jurídicas, de 
desenvolver as ciências e as artes e de cultivar a beleza, de 
formar estilos de vida e escalas de valores (cf. GS,53).

A educação integral contribui decisivamente para a 
promoção da unidade do gênero humano porque estimula 
o autêntico aprimoramento do ser sujeito, levando a com-
preender as exigências profundas da sua vocação, seus lim-
ites e possibilidades favorecendo a experiência do verda-
deiro sentido da sua autonomia e responsabilidade como ser 
capaz de promover a justiça, a fraternidade e a paz. A edu-
cação é capaz de promover um “novo humanismo” no qual 
o homem se define, antes de tudo, pela sua responsabilidade 
com relação aos seus irmãos e à história (cf. GS,54-55).

3. Educar e evangelizar
Esse dinamismo da educação que se faz presente na 

totalidade da vida da sociedade, acolhe a evangelização 
e, esta por sua vez, a assume inteiramente. Há uma íntima 
relação entre evangelizar e educar, daí brota a importância 
da promoção da pastoral da educação.

A pastoral da educação é a ação evangelizadora da Ig-
reja no mundo da educação. “A Igreja evangeliza educando 
e educa evangelizando”. Não se pode pensar num processo 
de evangelização e de transformação da sociedade que não 
leve em conta o desenvolvimento humano integral. A Igre-
ja tem uma grave contribuição em relação a esse campo de 
missão.

A presença da Igreja no mundo da educação, não é de 
caráter administrativo, técnico, científico ou instrutivo, mas 
basicamente ético, moral e espiritual. Essas são dimensões 
fundamentais do ser humano. A Igreja defende e promove a 
educação como promoção integral do desenvolvimento hu-
mano, ou seja, que leva em conta a totalidade das potencial-
idades e dimensões da pessoa. Não é digno do ser humano, 
um modelo de educação reducionista, tecnicista, economi-
cista, conteudista… porque gera desequilíbrio na pessoa.

A preocupação da Igreja para com a educação está ba-
seada na sensibilidade de Jesus. Ele não foi um mero pre-
gador de temas religiosos, mas se interessou pela promoção 
integral da vida das pessoas, assim disse: “eu vim para que 
todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). 
Por onde passava, Jesus educava! Era aberto às instituições 
do seu tempo, conversava com as autoridades, estava dis-
ponível.
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Jesus é o mestre da dignidade humana, da promoção 
humana integral: soube acolher as pessoas, tinha um qualifi-
cado relacionamento com elas, sabia perceber necessidades, 
identificava suas potencialidades, era firme e delicado nas 
intervenções, promoveu e defendeu os injustiçados, ensinou, 
educou para a vida, se opôs aqueles que usavam do conhe-
cimento e das competências que tinham para manipular as 
pessoas; Jesus foi um educador, passou a sua vida promov-
endo as pessoas! (continua)

PARA A REFLEXÃO PESSOAL:
 Porque a educação é importante para a Igreja?
2. Porque a educação de inspiração cristã é capaz de 

gerar a renovação positiva da sociedade?
3, Porque a educação reducionista, tecnicista, econom-

icista, conteudista… gera desequilíbrio na pessoa?

“Evangelizar educando e educar evangelizando”:
um binômio inseparável (Parte 2)

Dom Antônio de Assis - Bispo Auxiliar de Belém do Pará (PA)

Continuemos a nossa reflexão sobre a 
relação entre Evangelização e Educação. Na pri-
meira reflexão apresentamos a justificativa pela 
qual a Igreja se interessa pela educação.

Neste texto queremos considerar os fun-
damentos da inseparabilidade entre evange-
lização e educação para a Igreja católica. Isso 
significa que a atividade educativa da Igreja não 
vem após a ação evangelizadora, mas simultan-
eamente. O “Anúncio de Jesus Cristo” tem uma carga edu-
cativa! Sem isso não acontece o testemunho do seguimento 
de Cristo que, por sua vez, comporta a reflexão, o entendi-
mento, o crescimento nas virtudes para haver compromisso 
moral que é o testemunho de vida. Isso só é possível através 
de um processo educativo.

O anúncio da pessoa de Jesus Cristo tem um potencial 
transformador, porque é também proposta de compromisso 
com a promoção do Reino de Deus. O anúncio da pessoa de 
Jesus Cristo não é uma mera notícia do passado.

A evangelização tem uma dimensão educativa, trans-
formadora, porque o fiel é um sujeito chamado a fazer o seu 
caminho de santidade. E assim, sempre estará em processo 
de evangelização e educação; dessa forma, só poderá teste-
munhar que foi evangelizado, através da educação, ou seja, 
de sua mentalidade renovada.

Binômio inseparável
“Evangelização e Educação” é um binômio inseparável 

para a missão da Igreja. Essa perspectiva é do Papa Paulo 
VI, proposta na exortação apostólica “Evangelii Nuntiandi”.

“Educar evangelizando” significa “atingir e, como que 
modificar pela força do Evangelho, os critérios de julgar, 
os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de 
pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da 
humanidade, que se apresentam em contraste com a Palavra 
de Deus e com o desígnio da salvação” (EN, 19).

A Igreja, portanto, não é uma agência de notícia que 
traz fatos do passado e anuncia no presente. Jesus não anun-
ciava por anunciar, o projeto do Pai, mas para promover o 

Reino de Deus, a Salvação da humanidade. Foi 
nessa perspectiva educativa que Jesus convidou 
seus discípulos a se tornarem sal da terra e luz 
do mundo (cf. Mt 5,13-14). Onde há “escuta” 
sem educação, nada acontece, não há conse-
quências (cf. Mt 7,21).

No final da parábola do semeador, as se-
mentes que deram frutos foram aquelas que 
caíram em terra boa. Diz Jesus que representam 

aqueles que acolhem e entendem a Palavra de Deus (cf. Mt 
13,23). De fato, todo aquele que ouve a palavra do Reino de 
Deus mas não a compreende é como a semente caiu à beira 
do caminho; vem o Maligno e rouba o que foi semeado no 
seu coração (cf. Mt 13,20).

Evangelização e dignidade humana
A inseparabilidade entre evangelização e educação ex-

prime o nosso modo próprio de conceber o dinamismo da 
missão da Igreja, que tem como meta a promoção do Reino 
de Deus que não pode ser pensado, de modo algum, sem 
a dignidade humana. A inseparabilidade desse binômio está 
ligada à dignidade do ser humano com sua totalidade unifi-
cada de corpo e alma com todas as suas expressões. Há uma 
íntima relação entre corpo e espírito.

A relação inseparável entre evangelização e educação 
também se fundamenta nas duas necessidades fundamentais 
da pessoa humana em suas dimensões horizontal e vertical. 
A humanização exige o desenvolvimento da espiritualidade, 
da paixão por Deus que nos traz o sentido para a vida; quan-
do se separa Evangelização e Educação, não é possível alca-
nçar do desenvolvimento do ser humano na perspectiva da 
fé cristã que é aquela de “formar bons cristãos e honestos 
cidadão” (Dom Bosco).

A integração entre evangelização e educação leva o 
evangelizando não só a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, mas 
também a assimilar e a abraçar a proposta do seu Reino com 
sua dimensão pessoal, comunitária e a luta pela justiça social.

Evangelização e Educação é consequência do com-
promisso de amar a Deus e ao próximo. A evangelização 
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deve também educar os fiéis para a experiência da filantropia 
(amor e cuidado para com o semelhante). Quando ela está 
fundada na fé, transforma-se em Caridade assumindo um di-
namismo sem fronteiras.

Fé e sentido da vida
A Igreja “evangeliza educando e educa evangelizan-

do” porque há a vocação última da pessoa humana é a vida 
eterna. De nada valeria para o ser humano todo e qualquer 
investimento que não estimulasse a busca da Salvação. O 
próprio Jesus alertou seus discípulos dizendo-lhes que de 
que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro se vier se 
perder a sua alma (cf. Mt 16,26). Por isso, tanto a evange-
lização quanto a educação têm o mesmo fim último que é a 
felicidade plena e eterna do ser humano. Não basta que o ser 
humano tenha o sucesso terreno, é necessário que busque a 
salvação eterna.

A inseparabilidade da relação entre evangelização e 
educação também reside na necessidade do sentido da vida. 
A pessoa evangelizada, se foi educada na fé, dá sentido para 
sua vida alicerçado na fé, na esperança e no amor. De nada 
serviria um processo de educação ou de evangelização que 
não favorecesse à pessoa a descoberta e a vivência do senti-
do da vida.

A tragédia do suicídio, nega tanto a educação quanto a 
evangelização. A evangelização assimilada e profunda leva a 
pessoa a cultivar, em todas as circunstâncias, uma profunda 

paixão pela vida, e a cuidar dela como dom sagrado. Nessa 
perspectiva de Amor à vida (biofilia) encontramos também 
a importância da paixão pela ética, paixão pela santidade, 
retidão de vida, consciência ética, prática da justiça.

Anúncio e diálogo
Estamos vivendo num mundo pluralista. Isso significa 

que cada vez mais devemos estar e ter educadores convictos 
da nossa identidade e de sermos capazes de dialogar para 
testemunhar ao razões da nossa esperança (cf. 1Pd 3,15). A 
pluralidade ideológica e religiosa deve nos incentivar a sem-
pre estarmos aprofundando os valores da nossa identidade 
de discípulos missionários de Jesus Cristo.

Num mundo cada vez mais tentado pelo ateísmo e ma-
terialismo, os educadores cristãos são chamados a zelar pela 
inseparabilidade entre educação e evangelização, promov-
endo nos educandos a importância da experiência da oração 
e da mística. É daí que brota e se firma o sentido da vida. 
Sem a dimensão mística desenvolvida não defendemos a sa-
cralidade da vida e a dignidade do bem viver.

PARA A REFLEXÃO PESSOAL:
1. Por que educar e evangelizar é um binômio in-

separável?
2. O que significa “formar bons cristãos e honestos ci-

dadãos”?
3. Por que a evangelização educa para o sentido da 

vida?

Educação Católica: a identidade do educador (Parte 3)
Dom Antônio de Assis - Bispo auxiliar de Belém do Pará (PA)

Refletindo sobre o binômio in-
separável “evangelização e educação” 
nos deparamos com sérias consequên-
cias que devem caracterizar a educação 
católica. Sem esse cuidado não sere-
mos capazes de perceber a identidade 
específica dela. Isso não será possível 
sem educadores que compreendam suas 
exigências. Por isso, nesta reflexão nos 
perguntamos: “educador para quê”?

Nenhum modelo de educação será levado a sério com 
suas características específicas se não houver educadores 
profundamente afinados com os ideais propostos. Assim 
como a medicina precisa de médicos e a religião de sacer-
dotes, a educação necessita de educadores. A meta da ed-
ucação pressupõe o sério compromisso de profissionais 
autênticos que creem nas potencialidades do ser humano e 
no sentido da sua existência.

 O educador é um estimulador da humanização 
Quando nascemos somos profundamente marcados 

pela dependência, somos radicalmente insuficientes, em 
tudo dependemos dos outros. Ao nascer precisamos, em 
tudo, de cuidados, até nas ações instintivas mais elementar-

es, como o comer e o beber, se não morremos de fome e de 
sede. À medida que vamos nos desenvolvendo ganhamos 
subjetividade e relativa autonomia, mas nunca nos tornamos 
radicalmente autossuficientes.

O desenvolvimento humano não é “automático” (de-
pende dos outros, é relação!) e nem espontâneo (precisa de 
intervenções e condições propícias!) como ocorre com os 
animais irracionais… (mais ou menos!). Nascer da espécie 
humana, não significa já “ser humanizado”, ou seja, capaz 
de usufruir de suas capacidades naturais como a inteligên-
cia, liberdade, vontade, afetividade, sociabilidade, espiritu-
alidade, sexualidade, consciência, ludicidade… A educação 
é processo de humanização do “homo sapiens”!

Todo o enorme potencial humano que trazemos, para 
que possa desenvolver-se e estar a serviço da própria pes-
soa e da comunidade, precisa ser reconhecido, estimula-
do, cuidado, acompanhado, lapidado, orientado… É aí que 
contamos com o insubstituível papel dos nossos pais, ed-
ucadores, amigos. Nessa tarefa concorrem as instituições 
básicas a serviço do desenvolvimento humano, a família, a 
escola e também os amigos. Estes são nossos cuidadores, 
nossos educadores. Quem nunca teve educador, permanece 
no estado bruto!
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O educador é um adulto de referência
Se somos quem somos hoje, é graças ao Amor cuidado-

so e educativo de pessoas para conosco. Ainda não tínhamos 
nem consciência de ser gente e fomos beneficiados! Deles 
recebemos as condições necessárias, o afeto, o apoio e o 
estímulo necessário para crescer e sermos mais humanos! 

A ausência de adultos de referência em nossa vida nos 
deixa um grande vazio. “Adulto de referência” foram (são) 
todas aquelas pessoas que nos facilitaram o “tornar-nos 
gente”, pessoas conscientes, livres, responsáveis, adultas, 
“descentralizadas”, capaz de fazer o bem, apaixonadas pela 
beleza da vida com todos os seus maravilhosos recursos. To-
dos canalizados para o bem pessoal e dos outros! Por seu 
papel de referência, não há espaço para o educador humana-
mente imaturo. Eis aí, antes de tudo, o papel do Educador: 
ser referência de ser humano (exemplo)! Quando crianças 
sempre admiramos adultos de referência, como que mod-
elos! Por isso, muito de nós talvez tenha dito para alguém: 
“quando eu crescer quero ser como você ou como fulano”.

O Educador é aquele que, mais do que qualquer out-
ro profissional, tem a consciência de ser referência, modelo, 
exemplo. Por isso seu testemunho de vida, de virtudes, é im-
prescindível. Para seus educandos a palavra, as ideias, os 
gestos, as atitudes e as opções do educador tem um enorme 
peso. Não cuidar disso, é um grave risco. Por isso que as 
instituições católicas devem zelar pela contratação e acom-
panhamento dos seus educadores.

O educador estimula o potencial positivo
Educar é um ato humanista! É uma das atividades 

mais nobres que possa existir em relação ao ser humano, 
pois o educador o contempla, em estado bruto, carente, po-
bre, incapacitado, mas reconhece a sua grandeza, seu poten-
cial positivo, sua transcendência.

Educar é ter paixão pelo ser humano e favorecer o des-
abrochar (abrir-se) do “Ser escondido!” Quem só explora o 
que está à “flor da terra”, em evidência, não é garimpeiro. 
Assim é o educador! O surgimento do ouro é fruto de uma 
luta de purificação e lavagem da terra! A família e a escola 
são como que a “bateia da vida”! E tudo dentro dela deve 
favorecer esse fim: as relações interpessoais, o ambiente 
físico, a postura dos educadores, a qualidade dos serviços 
técnicos etc.

Assim como o garimpeiro lava a terra em contínuo 
movimento com força e cuidado, também o educador estim-
ula a superação dos excessos e desordens estimulando o sur-
gimento do ouro humano, as virtudes. A meta da educação, 
como o desenvolvimento do ser, é a vivência das virtudes.

Só pode educar quem ama
A missão do educador é extremamente nobre por isso 

não pode ser vivida de qualquer jeito! A missão do educador 
fala por si mesma de otimismo em relação ao ser humano (é 

capaz, é bom!), fala de esperança, possibilidade, futuro!
É preciso, então, que cada educador aprofunde a gran-

deza da natureza da própria missão em toda e qualquer cir-
cunstância. Que jamais se deixe roubar sua serenidade, sua 
paz, seu otimismo, seu senso de responsabilidade, sua ter-
nura, firmeza e fineza.  “A educação é coisa do Coração”, 
dizia Dom Bosco. Portanto, só educa quem ama! Quem não 
ama, domina, ameaça, violenta, engana, traumatiza! Negar 
aos educandos a seriedade da educação é enganá-los! Por 
isso os pais (e) educadores devem ser honestos! 

 Educar tem um custo e valor
Por causa da nobreza da educação, o ato de educar tem 

um significativo custo e valor! Antes de tudo, custa para o 
educador aceitar, respeitar, aprofundar e honrar sua própria 
profissão! É preciso nunca se deixar levar pela mentalidade 
mercenária, mas assumir uma postura de “Bom Pastor”! 
Educar custa! Custa a incompreensão e a ingratidão do ed-
ucando (do presente!), custa a impaciência diante do ritmo 
dos processos de crescimento, custa a disciplina pessoal e 
interdisciplinaridade acadêmica (pedagógica), pois educar é 
uma ação conjunta!

Custa a sintonia com o projeto educativo institucion-
al, a sinergia, falar a mesma linguagem! Custa, dependendo 
dos sujeitos em questão, acreditar na transformação do ser 
humano! O ser humano é surpresa! Quem pode imaginar o 
que serão amanhã as crianças de hoje!? Essa “surpresa” deve 
nos levar a assumir para com elas sempre uma atitude de 
profundo respeito e delicadeza! Amanhã poderemos exultar 
de alegria diante delas ou morrer de vergonha!

Caro educador, seja qual for a sua função na escola, 
dentro ou fora da sala de aula, recorde sempre da significa-
tividade do olhar de cada educando, com suas expectativas, 
seus desejos, seus sonhos… Aja positivamente, de uma tal 
forma com seus educandos que, no futuro, quando adulto, 
possam se aproximar de si com liberdade e dizer-lhe com 
emoção e sinceridade: “professor (a), muito obrigado! O(a) 
Senhor(a) foi muito importante na minha vida, o senhor(a) 
muito contribuiu para o meu desenvolvimento humano. Se 
hoje sou feliz, devo muito à sua carinhosa contribuição. 
Muito obrigado! Deus lhe recompense!”. Essa será a sua 
maior alegria! Lute por isso!

PARA REFLEXÃO PESSOAL: 
Quais aspectos importantes do perfil do educador lhe 

chamou mais a atenção?
O que significa afirmar que “a educação é processo de 

humanização do homo sapiens”?
O que quer dizer que o educador é um adulto de 

referência?
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150ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (146)
Tânia Madalosso

Bolachas pão de mel
6 ovos
3 xicara de mel
2 xicara de açúcar

1 xicara De leite morno
3 colher De manteiga
2 colher De salamoníaco
2 colher De nescau
Farinha para dar o ponto
Amassar e espichar.  Deixar um pouco grossa
Cobertura de chocolate

Pudim tradicional de doce de leite e canela
Ingredientes
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água
1 canela em pau
2 latas de doce de leite cremoso (800g)
2 latas de leite (use a lata de leite condensado vazia 

para medir)
7 ovos
Modo de preparo
Em uma panela, colocar o açúcar com a água e a canela 

e levar ao fogo médio até virar caramelo. Retirar a canela e 
despejar em uma fôrma de buraco no meio de 22cm de diâmet-
ro. No liquidificador, bater o doce de leite com o leite e os 
ovos até homogeneizar. Despejar na fôrma com o caramelo e 
levar ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por 1 hora 
ou até firmar e dourar. Espere esfriar e leve à geladeira por 3 
horas. Desenformar e sirvir, se desejar, decorado com canela.

Mousse fácil de limão
Ingredientes 
1 e 1/2 pacote de biscoito tipo maisena ou maria (300g)
2 latas de leite condensado

Dinâmica vivência do amor
Essa dinâmica é feita a partir da audição e reflexão de uma músi-

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

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

Fazer a leitura do texto Dt 30,10-14

1/2 xícara (chá) de suco de limão
1 lata de creme de leite
3 claras em neve
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
Limão fatiado para decorar
No liquidificador, triturar os biscoitos rapidamente. 

Reservar. No liquidificador, bater o leite condensado, o suco 
de limão, o creme de leite e a gelatina preparada conforme 
instruções da embalagem até ficar cremoso. Transferir para 
uma tigela, misturar delicadamente as claras em neve. Em 
uma taça alta intercalar camadas de musse de limão e bis-
coitos triturados. Decorar com as fatias de limão e levar à 
geladeira por 4 horas antes de servir.

Torta de ricota 
Ingredientes
1 lata de leite condensado
2 e 1/2 xícaras (chá) de ricota esmigalhada
Suco e raspas da casca de 1 laranja
3 colheres (sopa) de açúcar
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de maisena
1 colher (sopa) de margarina
4 ovos
1 colher (chá) de fermento em pó químico
1/2 xícara (chá) de uva passa preta sem sementes
Margarina e farinha de trigo para untar
Maisena para polvilhar
Modo de preparo
Bater no liquidificador o leite condensado, os ovos, a 

ricota, o suco, o leite, o açúcar, a maisena e a margarina. Adi-
cionar as raspas de laranja, o fermento e misturar. Despejar 
em uma fôrma de 26cm de diâmetro untada e enfarinhada.

Espalhar a uva passa polvilhada com maisena e assar 
por 40 minutos. Deixar esfriar e sirva em temperatura ambi-
ente ou gelada. Se desejar, regar com leite condensado.



Diocese de Erexim - RS

31Variedades

Ervas e Plantas Medicinais – 146
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Canola
Brassica napus L.

Pertence à família das 
Cruciferáceas

Também conhecido como: 
Canjica-Bureci

A Canola é uma planta 
adaptada em varias regiões do 
Brasil, principalmente para a 
recuperação de solos e apresenta 
um grande valor socioeconômico 
para a produção do seu óleo natural. 

É semelhante à mostarda do campo, ao nabo forrageiro, porém 
ao mesmo tempo apresenta um ótimo valor nutricional para a 
pessoa humana. Quando adulta chega a atingir até 1 metro de 
altura. Apresenta folhas aos pares no caule, pontiagudas de 
cor verde esbranquiçada coberta com pequenos pelos. A sua 
flor é muito vistosa geralmente de cor amarelo-vivaz e nas 
sumidades dos galhos e do tronco, inúmeras bagas de sementes 

contendo nela a reprodução e a produção do óleo comercial. 
Geralmente floresce nos meses de dezembro a março.

Propriedades medicinais
O grão da canola contém a vitamina E, que é um 

antioxidante que protege as células do organismo contra 
danos de compostos químicos reativos conhecidos como 
radicais livres e gorduras.

O óleo da canola é muito indicado para o consumo 
humano por ser saudável e reconstituinte do sistema 
orgânico. Apresenta Ômega Três, que auxilia na diminuição 
dos níveis de triglicerídeos e colesterol ruim LDL, enquanto 
pode favorecer o aumento do colesterol bom HDL, reduz o 
triglicerídeo, controla a arteriosclerose. 

As folhas em forma de compressas são benéficas 
para a cicatrização de feridas sanguinolentas, abcessos e 
para amadurecer furúnculos.

Obs.: Não foram encontrados efeitos colaterais 
prejudiciais na literatura consultada. Porém nenhuma 
planta deve ser consumida em excesso e nenhum tratamento 
deve ser feito sem orientação médica ou conhecimento 
cientifico. 

Aniversários de março
3. Pe. Antonio J. Scheffel, N. 1940
5. Pe. João Dirceu Nardino, O. 1994
6. Pe. Ivacir Franco, N. 1963
12. Diác. Ludovino Polli, O. 1983

          Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) N 1962
          Wllington Mikoanski (seminarista) N (2000)

26. Tania M. P. Madalosso, N. 1962
      Emely Taís Alberti de Oliveira 2002, jovem aprendiz , serviços na Cúria
30. Juliano Petzhold, servidor na Cúria, N. 1973

           Diva Oro, serviços na residência da Cúria

Especialistas recomendam dez mil passos por dia
para sair do sedentarismo 

Paulo Gonçalves, Campinas, SP
Esta quantidade representa benefícios 

enormes para o coração e a circulação do sangue.  
Para se adequar à nova conclusão da medicina, mui-
ta gente adotou um pequeno acessório, o pedômetro ou 
passômetro. Mede quantos passos a pessoa dá durante o dia. 
Uma dona de casa, diz: "paro o carro mais longe, não 
paro no estacionamento perto. Enquanto não atingir a 
meta até à noite eu estou subindo e descendo escada".  
"Você diminui a incidência do diabetes em até 50% e de pa-

tologias cardiológicas e vasculares em até 30% fazendo esse 
tipo de atividade", explica Flávio Ferramola, cardiologista. 
E para quem não tem o aparelho, como calcular os 10 mil 
passos da boa saúde? Segundo a Sociedade Brasileira de 
Medicina do Esporte, um adulto dá em média 110 passos 
por minuto, num ritmo mais acelerado. Portanto, para chegar 
aos 10 mil, seria necessário pouco mais de uma hora e meia 
de caminhada. Ou, fazer, no mínimo, duas horas e meia de 
exercícios aeróbicos por semana.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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