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

- 02 e 03, retiro dos candidatos ao diaconato perma-
nente, no Centro Diocesano.  

03 – Quinto Domingo da Quaresma - 10h – Cris-
mas, Erval Grande.

- 9, das 8h30 às 16h30, no Centro Diocesano, encon-
tro de formação para assessores da Infância e Adolescência 
Missionária.

- 10 – Domingo de Ramos da Paixão do  Senhor – 
Coleta da Solidariedade (Campanha da Fraternidade) 

- 13, 15h, retiro dos padres em preparação ao Tríduo 
Pascal, no Seminário de Fátima; 18h30, missa do Crisma 
na Catedral São José.

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

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

- 16 – Sábado Santo – 19h, Dom Adimir preside 
Vigília Pascal na Catedral.

- 17 – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Sen-
hor – 08h, Dom Adimir, missa no Santuário de Fátima.

- 18, Confraternização de Páscoa dos padres da Dio-
cese.

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

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

- 23, das 8h30 às 16h30, no Centro Diocesano, en-
contro de formação para assessores da Infância e Adoles-
cência Missionária; 16h, Dom Adimir, missa e crismas na 
Catedral São José.

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

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

- 30, Das 09h às 15h, no Seminário de Fátima, en-
contro vocacional; Dom Adimir, viagem para Roma para a 
Visita Ad Limina, ao Papa e aos Organismos de sua asses-
soria até 12 de maio.

“Educar, ato humano e ação divina” 
Educar é um ato 

eminentemente humano, Somos 
renovados quando aprendemos 
mais a respeito da vida e seu 
sentido, quando nos ensinam 
novos conhecimentos e quando 
percebemos que em nós existe 
profunda sede de aprender e 
ensinar. 

Educar é também ação divina. A Bíblia nos mostra a 
história de um Deus que educa seu povo, caminhando com 
ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas 
etapas e alertando diante dos erros. Quando contemplamos 
as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminhar 
educativo. Sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação 

entre os milagres e a conversão, 
o uso de exemplos recolhidos 
do cotidiano, tudo, enfi m, nos 
apresenta Jesus como o grande 
educador. 

É, pois, com essa certeza 
que a Campanha da Fraternidade 
2022 nos convida a refl etir 
sobre a indispensável relação 

entre fraternidade e educação. Já tendo, por duas vezes, se 
debruçado sobre essa relação (1982 e 1998), a realidade de 
nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque, 
dentre os vários sugeridos, e fosse escolhido para mais uma 
Campanha da Fraternidade (Apresentação do texto-base da 
CF 2022, p. 7).
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 O Tríduo Pascal 
Catequese do Papa Francisco, Audiência Geral, 21 de março de 2021

Estimados irmãos e irmãs, bom dia!
Já imersos na atmosfera espiritual 

da Semana Santa, estamos na vigília do 
Tríduo pascal. A partir de amanhã até 
domingo viveremos os dias centrais do 
Ano litúrgico, celebrando o mistério da 
Paixão, Morte e Ressurreição do Sen-
hor. E vivemos este mistério cada vez 
que celebramos a Eucaristia. Quando 
vamos à Missa, não vamos apenas rezar, não: vamos ren-
ovar, repetir este mistério, o mistério pascal. É importante 
não esquecer isto. É como se fôssemos rumo ao Calvário - é 
a mesma coisa - para renovar, para repetir o mistério pascal.

Na noite de Quinta-Feira Santa, inaugurando o Tríduo 
pascal, reviveremos a Missa que se chama in Coena Domi-
ni, isto é, a Missa em que se celebra a Última Ceia, o que 
aconteceu ali, naquele momento. Foi a noite em que Cris-
to entregou aos seus discípulos o testamento do seu amor 
na Eucaristia, não como lembrança, mas como memorial, 
como a sua presença perene. Cada vez que se celebra a Eu-
caristia, como eu disse no início, renova-se este mistério da 
redenção. Neste Sacramento, Jesus substituiu 
a vítima sacrifical – o cordeiro pascal – con-
sigo mesmo: o seu Corpo e o seu Sangue con-
cedem-nos a salvação da escravidão do pecado 
e da morte. A salvação de qualquer escravidão 
está nisto. É a noite em que Ele nos pede para 
nos amarmos, tornando-nos servos uns dos out-
ros, como Ele fez ao lavar os pés dos discípu-
los. É um gesto que antecipa a oblação cruenta 
na cruz. Na verdade, o Mestre e Senhor morrerá 
no dia seguinte para purificar não os pés, mas 
os corações e a vida inteira dos seus discípulos. 
Foi uma oblação de serviço a todos nós, porque 
com aquele serviço do seu sacrifício Ele red-
imiu-nos todos nós.

A Sexta-Feira Santa é um dia de penitência, jejum e 
oração. Através dos textos da Sagrada Escritura e das orações 
litúrgicas, estaremos como que reunidos no Calvário para 
celebrar a Paixão e a Morte redentora de Jesus Cristo. Na 
intensidade do rito da Ação litúrgica ser-nos-á apresentado 
o Crucifixo para o adorar. Ao adorarmos a Cruz, reviver-
emos o caminho do Cordeiro inocente, imolado pela nos-
sa salvação. Teremos na mente e no coração o sofrimento 
dos doentes, dos pobres, dos descartados deste mundo; re-
cordaremos os “cordeiros imolados”, vítimas inocentes de 
guerras, ditaduras, violências diárias, abortos... Levaremos 
diante da imagem de Deus crucificado, em oração, os nu-
merosos, demasiados crucificados de hoje, que só d'Ele po-
dem receber o alívio e o significado do seu sofrimento. E 
hoje há muitos deles: não vos esqueçais dos crucificados de 

hoje, que são a imagem de Jesus Cruci-
ficado, e neles está Jesus.

Desde que Jesus tomou sobre si 
as chagas da humanidade e da própria 
morte, o amor de Deus irrigou estes 
nossos desertos, iluminou estas nossas 
trevas. Pois o mundo está na escuridão. 
Façamos uma lista de todas as guerras 
travadas neste momento; de todas as 

crianças que morrem de fome; das crianças que não têm 
educação; de povos inteiros destruídos pelas guerras, pelo 
terrorismo. Das numerosas, muitas pessoas que, para se 
sentir um pouco melhor, precisam da droga, da indústria da 
droga que mata... É uma calamidade, um deserto! Existem 
pequenas “ilhas” do povo de Deus, cristão ou de qualquer 
outra fé, que conservam no coração o desejo de ser mel-
hores. Mas sejamos francos: neste Calvário da morte, é Je-
sus que sofre nos seus discípulos. Durante o seu ministério, 
o Filho de Deus deu vida a mãos-cheias, curando, perdoan-
do, ressuscitando... Agora, na hora do supremo Sacrifício na 
Cruz, leva a cumprimento a obra que lhe foi confiada pelo 

Pai: entra no abismo do sofrimento, entra nas 
calamidades deste mundo, para redimir e trans-
formar. E também para libertar cada um de nós 
do poder das trevas, da soberba, da resistência 
a ser amados por Deus. E só o amor de Deus 
pode fazer isto. O apóstolo Pedro disse: pelas 
suas chagas fomos curados (cf. 1 Pd 2, 24), pela 
sua morte fomos todos regenerados. Graças a 
Ele, abandonado na cruz, ninguém jamais está 
sozinho na escuridão da morte. Nunca! Ele 
está sempre ao nosso lado: só é preciso abrir o 
coração e deixar-se olhar por Ele.

O Sábado Santo é o dia do silêncio: um 
grande silêncio paira sobre toda a Terra; um 

silêncio vivido no pranto e na perplexidade pelos primeiros 
discípulos, perturbados com a morte ignominiosa de Jesus. 
Enquanto o Verbo está em silêncio, enquanto a Vida está no 
sepulcro, aqueles que têm esperança n'Ele são postos à pro-
va, sentem-se órfãos, talvez até órfãos de Deus. Este sábado 
é inclusive o dia de Maria: também Ela o vive no pranto, 
mas o seu coração está cheio de fé, repleto de esperança, 
cheio de amor. A Mãe de Jesus seguiu o Filho pelo caminho 
doloroso e permaneceu ao pé da cruz, com a sua alma tres-
passada. Mas quando tudo parece ter acabado, Ela vela, vi-
gia na expectativa, preservando a esperança na promessa de 
Deus que ressuscita os mortos. Assim, na hora mais obscura 
do mundo, Ela tornou-se Mãe dos crentes, Mãe da Igreja e 
sinal de esperança. O seu testemunho e a sua intercessão am-
param-nos quando o peso da cruz se torna demasiado árduo 
para cada um de nós.
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Nas trevas do Sábado Santo, irromperão a alegria e a 
luz com os ritos da Vigília pascal e, no final da tarde, o canto 
jubiloso do Aleluia. Será um encontro de fé com Cristo res-
suscitado, e a alegria pascal continuará ao longo dos cinquen-
ta dias que se seguirão, até à vinda do Espírito Santo. Aquele 
que foi crucificado ressuscitou! Todas as interrogações e in-
certezas, hesitações e receios foram dissipados por esta reve-
lação. O Ressuscitado dá-nos a certeza de que o bem triunfa 
sempre sobre o mal, que a vida vence sempre a morte e que 
o nosso fim não é descer cada vez mais, de tristeza em tris-
teza, mas subir às alturas. O Ressuscitado é a confirmação 
de que Jesus tem razão em tudo: em prometer-nos vida para 
além da morte e perdão para além dos pecados. Os discípu-
los duvidaram, não acreditaram. A primeira que acreditou e 
viu foi Maria Madalena, a apóstola da ressurreição, que foi 
dizer-lhes que tinha visto Jesus, que a tinha chamado pelo 
nome. E depois, todos os discípulos viram-no. Mas gostaria 
de comentar isto: os guardas, os soldados, que estavam no 
sepulcro para impedir que os discípulos fossem e levassem o 
corpo, viram-no: viram-no vivo e ressuscitado. Os inimigos 
viram-no, e depois fingiram que não o tinham visto. Porquê? 

Porque foram pagos. Eis o verdadeiro mistério daquilo que 
Jesus disse um dia: “Há dois senhores no mundo, dois, não há 
outros: dois. Deus e o dinheiro. Quem serve o dinheiro está 
contra Deus”. E aqui foi o dinheiro que mudou a realidade. 
Tinham visto a maravilha da ressurreição, mas foram pagos 
para se calar. Pensemos nas numerosas vezes que homens e 
mulheres cristãos foram pagos para não reconhecer na práti-
ca a ressurreição de Cristo, e não fizeram o que Cristo nos 
pediu que fizéssemos, como cristãos.

Prezados irmãos e irmãs, também este ano viveremos 
as celebrações da Páscoa no contexto da pandemia. Em tan-
tas situações de sofrimento, especialmente quando quem as 
padece são pessoas, famílias e populações já provadas pela 
pobreza, calamidades ou conflitos, a Cruz de Cristo é como 
um farol que indica o porto para os navios ainda ao largo 
num mar em tempestade. A Cruz de Cristo é o sinal de es-
perança que não desilude; e diz-nos que nem uma lágrima, 
nem sequer um gemido se perdem no desígnio de salvação 
de Deus. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de 
o servir e reconhecer e de não nos deixarmos pagar para o 
esquecer.

Homilia do Papa na missa do Domingo de Ramos – 14/4/2019
Jesus “sabe que, para chegar ao verdadeiro triunfo, deve dar espaço a Deus; e, para dar espaço a Deus,                                 
há somente uma maneira: o despojamento, o esvaziamento de si mesmo. Calar, rezar e humilhar-se".

Neste Domingo de Ramos e da 
Paixão do Senhor (14/04), o Papa Fran-
cisco presidiu a Eucaristia na Praça 
São Pedro. Segue, abaixo, a íntegra da 
homilia do Pontífice.

As aclamações da entrada em 
Jerusalém e a humilhação de Jesus. 
Os gritos de festa e o encarniçamento 
feroz. Anualmente, este duplo mistério 
acompanha a entrada na Semana Santa 
com os dois momentos caraterísticos desta celebração: ao 
início, a procissão com os ramos de palmeira e de oliveira e, 
depois, a leitura solene da narração da Paixão.

Deixemo-nos envolver nesta ação animada pelo Es-
pírito Santo, para obtermos o que se pede na oração: acom-
panhar com fé o caminho do nosso Salvador e ter sempre 
presente o grande ensinamento da sua Paixão como modelo 
de vida e de vitória contra o espírito do mal.

Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis 
e as tentações mais insidiosas, guardando no coração uma 
paz que não é isolamento, não é ficar impassível nem faz-
er o super-homem, mas confiante abandono ao Pai e à sua 
vontade de salvação, de vida, de misericórdia; e Jesus, em 
toda a sua missão, viu-Se assaltado pela tentação de «fazer a 
sua obra», escolhendo Ele o modo e desligando-Se da obe-
diência ao Pai. Desde o início, na luta dos quarenta dias no 
deserto, até ao fim, na Paixão, Jesus repele esta tentação com 
uma obediente confiança no Pai.

E hoje, na sua entrada em Je-
rusalém, também nos mostra o camin-
ho. Pois, neste acontecimento, o malig-
no, o príncipe deste mundo, tinha uma 
carta para jogar: a carta do triunfalis-
mo, e o Senhor respondeu permanecen-
do fiel ao seu caminho, o caminho da 
humildade.

O triunfalismo procura tornar a 
meta mais próxima por meio de atal-

hos, falsos comprometimentos. Aposta na subida para o car-
ro do vencedor. O triunfalismo vive de gestos e palavras, que 
não passaram pelo cadinho da cruz; alimenta-se da compara-
ção com os outros, julgando-os sempre piores, defeituosos, 
falhos... Uma forma sutil de triunfalismo é a mundanidade 
espiritual, que é o maior perigo, a mais pérfida tentação que 
ameaça a Igreja (Henri de Lubac). Jesus destruiu o triunfal-
ismo com a sua Paixão.

Verdadeiramente o Senhor aceitou e alegrou-Se com a 
iniciativa do povo, com os jovens que gritavam o seu nome, 
aclamando-O Rei e Messias. O seu coração rejubilava ao ver 
o entusiasmo e a festa dos pobres de Israel, de tal maneira 
que, aos fariseus que Lhe pediam para censurar os discípulos 
pelas suas escandalosas aclamações, Jesus respondeu: «Se 
eles se calarem, gritarão as pedras» (Lc 19, 40). Humildade 
não significa negar a realidade, e Jesus é realmente o Mes-
sias, o Rei.
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Mas, ao mesmo tempo o coração de Cristo encontra-se 
noutro caminho, no caminho santo que só Ele e o Pai con-
hecem: aquele que vai da «condição divina» à «condição 
de servo», o caminho da humilhação na obediência «até à 
morte e morte de cruz» (Flp 2, 6-8). Ele sabe que, para che-
gar ao verdadeiro triunfo, deve dar espaço a Deus; e, para 
dar espaço a Deus, só há um modo: o despojamento, o es-
vaziamento de si mesmo. Calar, rezar, humilhar-se. Com a 
cruz, não se pode negociar: abraça-se ou recusa-se. E, com 
a sua humilhação, Jesus quis abrir-nos o caminho da fé e 
preceder-nos nele.

Atrás d’Ele, a primeira que o percorreu foi a sua Mãe, 
Maria, a primeira discípula. A Virgem e os santos tiveram 
que padecer para caminhar na fé e na vontade de Deus. No 
meio dos acontecimentos duros e dolorosos da vida, re-
sponder com a fé custa «um particular aperto do coração» 
(cf. São João Paulo II, Enc. Redemptoris Mater, 17). É a 
noite da fé. Mas, só desta noite é que desponta a aurora da 
ressurreição. Aos pés da cruz, Maria repensou nas palavras 
com que o Anjo Lhe anunciara o seu Filho: «Será grande 
(…). O Senhor Deus vai dar-Lhe o trono de seu pai Davi, re-
inará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não 
terá fim» (Lc 1, 32-33). No Gólgota, Maria depara-Se com 
o desmentido total daquela promessa: o seu Filho agoniza 
numa cruz como um malfeitor. Deste modo o triunfalismo, 
destruído pela humilhação de Jesus, foi igualmente destruí-
do no coração da Mãe; ambos souberam calar.

Precedidos por Maria, incontáveis santos e santas se-
guiram a Jesus pelo caminho da humildade e da obediência. 
Hoje, Dia Mundial da Juventude, quero lembrar os inúmeros 
santos e santas jovens, especialmente os de «ao pé da porta», 

que só Deus conhece e que às vezes gosta de no-los revelar 
de surpresa. Queridos jovens, não vos envergonheis de man-
ifestar o vosso entusiasmo por Jesus, gritar que Ele vive, que 
é a vossa vida. Mas, ao mesmo tempo não tenhais medo de 
O seguir pelo caminho da cruz. E, quando sentirdes que vos 
pede para renunciardes a vós mesmos, para vos despojardes 
das próprias seguranças confiando-vos completamente ao 
Pai que está nos céus, então alegrai-vos e exultai! Encon-
trais-vos no caminho do Reino de Deus.

Aclamações de festa e encarniçamento feroz; é im-
pressionante o silêncio de Jesus na sua Paixão. Vence inclu-
sivamente a tentação de responder, de ser «mediático». Nos 
momentos de escuridão e grande tribulação, é preciso ficar 
calado, ter a coragem de calar, contanto que seja um calar 
manso e não rancoroso. A mansidão do silêncio far-nos-á 
aparecer ainda mais frágeis, mais humilhados, e então o 
demónio ganha coragem e sai a descoberto. Será necessário 
resistir-lhe em silêncio, «conservando a posição», mas com 
a mesma atitude de Jesus. Ele sabe que a guerra é entre Deus 
e o príncipe deste mundo, e não se trata de empunhar a espa-
da, mas de permanecer calmo, firme na fé. É a hora de Deus. 
E, na hora em que Deus entra na batalha, é preciso deixá-Lo 
agir. O nosso lugar seguro será sob o manto da Santa Mãe de 
Deus. E enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme a 
tempestade (cf. Mc 4, 37-41), com o nosso testemunho silen-
cioso e orante, demos a nós mesmos e aos outros a «razão da 
esperança que está em [nós]» (1 Ped 3, 15). Isto ajudar-nos-á 
a viver numa santa tensão entre a memória das promessas, a 
realidade do encarniçamento palpável na cruz e a esperança 
da ressurreição.

Fonte: Vatican News

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Quinta-feira Santa, 18 de abril de 2019

Saúdo todos vós e agradeço a hos-
pitalidade.

Há poucos dias, recebi uma boni-
ta carta de alguns de vós, que hoje não 
estarão aqui, mas disseram coisas muito 
belas e agradeço aquilo que escreveram.

Nesta oração estou deveras unido a 
todos: àqueles que estão aqui e a quantos 
estão ausentes.

Ouvimos o que Jesus fez. É interessante! O Evangelho 
diz: «Jesus sabia que o Pai tinha posto tudo nas suas mãos», 
ou seja, Jesus tinha todo o poder, todo. E depois, começa a 
fazer este gesto de lavar os pés. Trata-se de um gesto que 
faziam os escravos daquela época, porque não havia asfalto 
nas estradas e, quando chegavam, as pessoas tinham poeira 
nos pés; quando chegavam a uma casa para uma visita ou 
para o almoço, havia os escravos que lhes lavavam os pés. E 
Jesus faz este gesto: lava os pés! Faz um gesto de escravo: 

Ele, que tinha todo o poder, Ele, que era o 
Senhor, faz o gesto de escravo. E em se-
guida aconselha a todos: «Fazei este ges-
to também entre vós». Ou seja, servi-vos 
uns aos outros, sede irmãos no serviço, 
não na ambição, como de quem domina o 
outro ou de quantos espezinham o outro, 
não, sede irmãos no serviço. Tens neces-
sidade de algo, de um serviço? Eu faço-o 
para ti. Nisto consiste a fraternidade. A 

fraternidade é humilde, sempre: está ao serviço. E eu farei 
este gesto — a Igreja quer que o Bispo o faça todos os anos, 
uma vez por ano, pelo menos na Quinta-Feira Santa — para 
imitar o gesto de Jesus e também para se beneficiar inclusive 
a si mesmo com o exemplo, porque o Bispo não é o mais 
importante, mas deve ser o maior servidor. E cada um de nós 
deve ser servidor do próximo.

Esta é a regra de Jesus, a regra do Evangelho: a regra 
do serviço, não de dominar, de praticar o mal, de humilhar 
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os outros. Serviço! Certa vez, quando os Apóstolos discu-
tiam entre eles, debatiam sobre «quem é o mais importante 
entre nós», Jesus pegou num menino e disse: «A criança. Se 
o vosso coração não for como o de uma criança, não sereis 
meus discípulos». Coração de criança, humilde mas servi-
dor. E ali acrescenta algo interessante, que podemos relacio-
nar com este gesto de hoje. Diz: «Prestai atenção: os chefes 
das Nações dominam, mas entre vós não deve ser assim. O 
maior deve servir o mais pequenino. Quem se sente o maior, 

deve ser o servidor». Também todos nós devemos ser servi-
dores. É verdade que na vida existem problemas: discutimos 
entre nós... mas isto deve ser algo que passa, algo passageiro, 
porque no nosso coração deve existir este amor de serviço ao 
próximo, de estar ao serviço do outro.

E este gesto que farei hoje seja para todos nós um ato 
que nos ajude a ser mais servidores uns dos outros, mais 
amigos, mais irmãos no serviço. Com estes sentimentos, 
continuemos a celebração com o lava-pés.

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PREFEITOS DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA ITÁLIA 

ala Clementina, sábado, 5 de fevereiro de 2022

Estimados irmãos e 
irmãs, bom dia e bem-vindos!

Agradeço ao Presidente 
as suas palavras de saudação. 
Sinto-me feliz por vos receber 
para um momento de reflexão 
sobre o vosso serviço na defesa 
e promoção do bem comum nas 
cidades e comunidades que ad-
ministrais. Através de vós, saú-
do os Presidentes das Câmaras 
municipais de todo o país, com um agradecimento especial, 
pelo que estais a fazer e fizestes nestes dois anos de pan-
demia. A vossa presença foi fundamental para encorajar as 
pessoas a continuarem a olhar para o futuro. Fostes um pon-
to de referência para fazer respeitar normas por vezes pesa-
das, mas necessárias para a saúde dos cidadãos. De facto, a 
vossa voz também ajudou aqueles que tinham responsabili-
dades legislativas a tomar decisões tempestivas para o bem 
de todos. Obrigado!

Quando penso no vosso trabalho, apercebo-me de 
quanto é complexo. Aos momentos de consolação alter-
nam-se muitas dificuldades. Por um lado, a vossa proxi-
midade ao povo é uma grande oportunidade para servir os 
cidadãos, que vos estimam pela vossa presença entre eles. 
Proximidade. Por outro lado, imagino que por vezes sentis a 
solidão da responsabilidade. As pessoas muitas vezes pens-
am que a democracia se resume a delegar através do voto, 
esquecendo o princípio da participação, que é essencial para 
que uma cidade seja bem administrada. Pretende-se que os 
presidentes de câmara tenham a solução para todos os prob-
lemas! Mas sabemos que estes problemas não podem ser 
resolvidos apenas com recursos financeiros. Quão impor-
tante é poder contar com a presença de redes de apoio, que 
fornecem conhecimentos especializados para as enfrentar! 
A pandemia trouxe à luz tantas fragilidades, mas também 
a generosidade de voluntários, vizinhos de casa, profission-
ais da saúde e administradores que se esforçaram por aliviar 
o sofrimento e a solidão dos pobres e idosos. Esta rede de 

relações de apoio é uma rique-
za que deve ser preservada e 
reforçada.

Olhando para o vosso 
serviço, gostaria de oferecer 
três palavras de encorajamen-
to. Paternidade — ou materni-
dade — periferias e paz.

Paternidade ou materni-
dade.  O serviço para o bem co-
mum é uma forma elevada de 

caridade, comparável à dos pais de família. Também numa 
cidade, a diferentes situações deve-se responder com difer-
entes atenções; por conseguinte, a paternidade — ou mater-
nidade — é implementada em primeiro lugar e sobretudo 
através da escuta. O presidente da câmara ou a presidente 
da câmara sabe como ouvir. Não tenhais medo de “perder 
tempo” a ouvir as pessoas e os seus problemas! Uma boa es-
cuta ajuda a discernir, a compreender as prioridades sobre as 
quais se deve intervir. Não faltam, graças a Deus, exemplos 
de presidentes de câmara municipal que dedicaram muito do 
seu tempo a ouvir e a recolher as preocupações das pessoas.

Além da escuta, não nos deve faltar a coragem da 
imaginação. Por vezes, as pessoas têm a ilusão de que um fi-
nanciamento adequado é suficiente para resolver problemas. 
Na realidade, não é exatamente assim: precisamos também 
de um projeto de convivência civil e de cidadania: precisa-
mos de investir na beleza onde há mais degradação, na edu-
cação onde reina o mal-estar social, em lugares de agregação 
social onde se observam reações violentas, na formação para 
a legalidade onde prevalece a corrupção. Saber sonhar com 
uma cidade melhor e partilhar o sonho com outros adminis-
tradores territoriais, com os eleitos para o conselho munici-
pal e com todos os cidadãos de boa vontade é um índice de 
cuidado social. É este o ofício do presidente e da presidente 
de câmara.

A segunda palavra é periferias . Faz-nos pensar no 
facto de que Jesus nasceu num estábulo em Belém e morreu 
fora das muralhas de Jerusalém no Calvário. Lembra-nos a 
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“centralidade” evangélica das periferias. Gosto de repetir 
que das periferias se vê melhor o conjunto: não do centro, 
mas das periferias. Conhece-se frequentemente o drama que 
se vive nas periferias degradadas, onde a negligência social 
gera violência e formas de exclusão. Partir das periferias não 
significa excluir alguém, é uma escolha de método; não uma 
escolha ideológica, mas partir dos pobres para servir o bem 
de todos. Sabeis isto muito bem: não há cidade sem pobres. 
Eu acrescentaria que os pobres são a riqueza de uma cidade. 
Eles lembram-nos — os pobres — as nossas fragilidades e 
que precisamos uns dos outros. Chamam-nos à solidarie-
dade, que é um valor central da doutrina social da Igreja, 
particularmente desenvolvida por São João Paulo II.

No tempo da pandemia, descobrimos solidão e confli-
tos dentro de casa, que estavam escondidos; o drama daque-
les que tiveram de fechar as suas lojas, o isolamento dos ido-
sos, a depressão dos adolescentes e dos jovens — pensai no 
número de suicídios entre os jovens!  — as desigualdades so-
ciais que favoreceram aqueles que já se encontravam em boa 
situação, as dificuldades das famílias que dificilmente che-
gam ao fim do mês... E também, deixai-me mencioná-los, os 
usurários que batem às portas. E isto acontece nas cidades, 
pelo menos aqui em Roma. Quanto sofrimento encontrastes! 
Mas as periferias não devem ser apenas ajudadas, devem ser 
transformadas em laboratórios para uma economia e uma 
sociedade diferentes. De facto, quando devemos lidar com 
os rostos das pessoas, não é suficiente dar-lhes um pacote al-
imentar. A sua dignidade exige trabalho, e por conseguinte, 
um projeto em que cada pessoa seja valorizada pelo que 
pode oferecer aos outros. De facto, o trabalho é uma unção 
de dignidade! A forma mais segura de privar uma pessoa ou 
um povo da sua dignidade é tirar-lhes o trabalho. Não se tra-
ta de levar o pão para casa: isso não dá dignidade. Trata-se 
de ganhar o pão que se leva para casa. Isto dá dignidade.

Terceira palavra: paz. Uma das indicações ofereci-
das por Jesus aos discípulos enviados em missão é levar a 
paz aos lares: «Em qualquer casa em que entrardes, dizei 
primeiro: “A paz seja nesta casa!”» (Lc 10, 5). Dentro das 
paredes domésticas vivem-se muitos conflitos, há necessi-
dade de serenidade e paz. E estamos certos de que a boa 
qualidade das relações é a verdadeira segurança social de 
uma cidade. É por isso que há uma tarefa histórica que en-
volve todos: criar um tecido comum de valores que leva a 
desarmar as tensões entre as diferenças culturais e sociais. A 

própria política da qual sois protagonistas pode ser um tre-
ino para o diálogo entre culturas, mesmo antes de negociar 
entre diferentes posições. A paz não é a ausência de conflito, 
mas a capacidade de a fazer evoluir para uma nova forma 
de encontro e coexistência com o outro. «Perante o conflito, 
alguns limitam-se a olhá-lo e passam adiante como se nada 
fosse [...]. Outros entram de tal maneira no conflito que fi-
cam prisioneiros [...]. Mas há uma terceira forma, a mais 
adequada, de enfrentar o conflito: é aceitar suportar o confli-
to, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo 
processo. “Felizes os pacificadores” (Mt 5, 9)» (Exort. ap. 
Evangelii gaudium, 227). O conflito é perigoso se perman-
ecer fechado em si mesmo. Não devemos confundir crise 
com conflito. Por exemplo, a pandemia colocou-nos em 
crise, o que é bom. A crise é boa, porque nos faz resolver e 
seguir em frente. Mas o aspeto negativo consiste em quando 
a crise se transforma em conflito e o conflito fecha, o conflito 
é guerra, é difícil que o conflito encontre uma solução que 
vá mais adiante. Crise sim, conflito não. Evitar os conflitos, 
mas viver em crise.

 A paz social é o resultado da capacidade de reunir 
vocações, competências, recursos. É essencial encorajar a 
iniciativa e a criatividade das pessoas para que possam for-
jar relações significativas nos seus bairros. Tantas pequenas 
responsabilidades são a premissa para uma paz concreta que 
se constrói diariamente. É bom recordar aqui o princípio de 
subsidiariedade, que valoriza os organismos intermédios e 
não mortifica a livre iniciativa pessoal.

Estimados irmãos e irmãs, encorajo-vos a perman-
ecerdes próximos do povo. Porque uma tentação face à re-
sponsabilidade é a de a evitar. Isolar-se, fugir... O isolamento 
é uma forma de fuga. São João Crisóstomo, bispo e padre 
da Igreja, pensando precisamente nesta tentação, exortava 
a dedicarmo-nos aos outros, em vez de ficarmos nas mon-
tanhas e observá-los com indiferença. Dedicar-se. Esta é 
uma lição a ser acarinhada, especialmente quando corremos 
o risco de cair no desânimo e desilusão. Acompanho-vos 
com a minha oração e abençoo-vos, abençoo a todos: cada 
um no seu coração, no seu trabalho, abençoo os vossos ga-
binetes como presidentes de câmara municipal, abençoo os 
vossos colaboradores, o vosso trabalho. E que cada um de 
vós receba esta bênção na medida da própria fé. Peço-vos 
que rezeis por mim, porque também eu sou “presidente de 
câmara” de alguma coisa. Obrigado!

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO A UMA                      
DELEGAÇÃO DE EMPRESÁRIOS FRANCESES

Sala Clementina, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022
Prezados amigos!
Sinto-me feliz por vos receber por ocasião da vossa 

peregrinação a Roma sobre o tema do bem comum. Agradeço 
a D. Dominique Rey as suas amáveis palavras. Acho muito 

bom e corajoso que, no mundo de hoje, frequentemente mar-
cado por individualismo, indiferença e até marginalização 
das pessoas mais vulneráveis, alguns empresários e dirigen-
tes empresariais se preocupem pelo serviço de todos e não 
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apenas pelos interesses 
privados ou círculos re-
stritos. Não duvido que 
isto represente um de-
safio para vós. Por isso, 
gostaria de partilhar con-
vosco alguns ensinamen-
tos do Evangelho para 
vos ajudar a desempen-
har o vosso papel de lí-
deres, segundo o coração 
de Deus. Indicarei dois 
pares de conceitos que 
parecem estar sempre 
em tensão, mas que o cristão, ajudado pela graça, pode uni-
ficar na própria vida: ideal e realidade; autoridade e serviço.

Ideal e realidade . Há alguns dias, invoquei aquela 
“colisão”, aquele choque, que todos os cristãos frequente-
mente experimentam, entre o ideal com que sonham e a re-
alidade que encontram. Fi-lo referindo-me à Virgem Maria 
diante do presépio em Belém, ela que se encontra prestes 
a dar à luz o Filho de Deus na pobreza de um estábulo (cf. 
Homilia, 1 de janeiro de 2022): «Esperamos que tudo corra 
bem, mas depois, como relâmpago em céu sereno, chega um 
problema inesperado. E gera-se uma dolorosa colisão entre 
as expetativas e a realidade» (ibid.).

A procura do bem comum é para vós uma preocu-
pação, um ideal, no contexto das vossas responsabilidades 
profissionais. Por conseguinte, o bem comum é certamente 
um elemento determinante no vosso discernimento e nas 
vossas escolhas como líderes, mas deve conformar-se com 
as obrigações impostas pelos sistemas econômicos e finan-
ceiros atualmente em vigor, que muitas vezes ridicularizam 
os princípios evangélicos de justiça social e caridade. E 
imagino que, por vezes, a vossa tarefa pesa sobre vós, que a 
vossa consciência entra em conflito quando o ideal de justiça 
e de bem comum que gostaríeis de alcançar não se pôde re-
alizar, e que a dura realidade se apresenta a vós como uma 
falta, um revés, um remorso, um “choque”.

É importante que consigais superar isto e vivê-lo com 
fé, para que possais perseverar e não desanimar. Perante o 
“escândalo do presépio”, Maria não desanimou, não se re-
belou, mas reagiu guardando e meditando no seu coração, 
sinal de uma fé adulta, que se fortalece na prova. Preser-
var significa acolher, apesar da escuridão e na humildade, as 
coisas difíceis de aceitar, que não queríamos, que não podía-
mos evitar; sem procurar disfarçar ou “inventar” a vida, para 
fugir às nossas responsabilidades. E meditar é, na oração, 
unificar as coisas boas e más que fazem parte da vida, para 
melhor compreender o entrelaçamento e o significado na 
perspetiva de Deus (cf. ibid.).

O segundo binómio: autoridade e serviço . Quando os 
Apóstolos discutem quem é o maior entre eles, Jesus inter-
vém: «Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de 

todos e o servo de todos» 
(Mc 9, 35). A missão do 
dirigente cristão asse-
melha-se, em muitos 
aspetos, à do pastor, de 
quem Jesus é o modelo, 
e que sabe ir à frente do 
rebanho para mostrar o 
caminho, sabe estar no 
meio para ver o que lá se 
passa, e sabe ficar atrás, 
para garantir que nin-
guém perca o contacto. 
Exortei frequentemente 

os sacerdotes e os bispos a terem “o cheiro das ovelhas”, a 
mergulharem na realidade daqueles que lhes são confiados, 
a conhecerem-nos, a tornarem-se próximos deles. Creio que 
este conselho também se aplica a vós! Por isso, encorajo-vos 
a estar perto daqueles que trabalham convosco a todos os 
níveis: a interessar-vos pelas suas vidas, a terdes consciência 
das suas dificuldades, sofrimentos, ansiedades, mas também 
das suas alegrias, projetos e esperanças.

O exercício da autoridade como serviço requer a sua 
partilha. Também aqui, Jesus é nosso mestre, quando envia 
os seus discípulos em missão, dotando-os da própria autori-
dade (cf. Mt 28, 18-20). Sois convidados a pôr em prática a 
subsidiariedade através da qual se valoriza «a autonomia e 
a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últi-
mos. Todas as partes de um corpo são necessárias […]  as 
partes que podem parecer mais frágeis e menos importantes 
são na realidade as mais necessárias» (Audiência geral, 23 
de setembro de 2020). Assim, o dirigente cristão é chama-
do a considerar cuidadosamente o lugar atribuído a todas 
as pessoas da sua empresa, incluindo aquelas cujas tarefas 
podem parecer de menor importância, porque todos são im-
portantes aos olhos de Deus. Embora o exercício da autori-
dade exija que tomemos decisões corajosas, por vezes em 
primeira pessoa, a subsidiariedade permite que cada um dê 
o melhor de si, sinta que participa, assuma a sua quota-parte 
de responsabilidade e contribua assim para o bem do todo.

Compreendo que o Evangelho pode ser exigente e que 
é difícil de implementar num mundo profissional compet-
itivo e concorrencial. No entanto, convido-vos a manter o 
olhar fixo em Jesus Cristo, com a vossa vida de oração e a 
oferta do trabalho diário. Ele experimentou na cruz o amor 
até ao fim, cumprindo a sua missão até ao ponto de dar a 
própria vida. Também vós tendes as vossas cruzes para car-
regar. Mas sede confiantes: Ele prometeu acompanhar-nos 
«até ao fim do mundo» (Mt 28, 20). Não hesiteis em invocar 
o Espírito Santo para guiar as vossas escolhas. A Igreja pre-
cisa do vosso testemunho.

Agradeço-vos e abençoo-vos. E não vos esqueçais de 
rezar por mim. Obrigado!
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Construtores da Paz
(A Voz da Diocese – 02/01/2022)

Prezados irmãos e irmãs que 
acompanham o programa Voz da Dio-
cese, nossa saudação e nosso carinho. 
Ao iniciarmos mais um ano de nossa 
história, unamos nossos sentimentos de 
gratidão e esperança. Estamos no pri-
meiro domingo deste novo ano, 2022, e 
celebramos a Festa da Epifania do Sen-
hor, ou seja, a manifestação do Filho de 
Deus Encarnado, a todos os povos. Je-
sus, nascido no Natal é a luz para todos 
os que se dispõem a percorrer os caminhos do bem, do amor, 
da justiça e da paz. Nós somos chamados, como os Reis Ma-
gos do Oriente, a deixar-nos guiar pela estrela de Belém, ao 
encontro de Jesus.

  Caros irmãos e irmãs. Dois sentimentos nos en-
volvem: a esperança que brota do Natal e a triste realidade da 
violência que nos cerca. Por isso, gostaria de voltar o pens-
amento para a mensagem do Papa Francisco, por ocasião do 
55º Dia Mundial da Paz, celebrado neste 1º de janeiro, cujo 
tema destaca-se: “O diálogo entre as gerações, a educação e 
o trabalho: instrumentos para construir uma paz duradoura”. 
Faremos apenas menção de alguns pontos mais relevantes, 
da referida mensagem.

Papa Francisco inicia a mensagem com a bela citação 
do profeta Isaías “que formosos são sobre os montes os pés 
do mensageiro que anuncia a paz” (Is 52,7), afirmando: “Para 
aquela gente, a chegada do mensageiro de paz significava a 
esperança dum renascimento dos escombros da história, o 
início dum futuro luminoso [...] Como nos tempos dos anti-
gos profetas, continua também hoje a elevar-se o clamor dos 
pobres e da terra para implorar a paz”.

Assim, continua o Papa: “Em cada época, a paz é con-
juntamente dádiva do Alto e fruto dum empenho compartil-
hado [...] Todos podem colaborar para construir um mundo 
mais pacífico partindo do próprio coração e das relações em 
família, passando pela sociedade e o meio ambiente, até che-
gar às relações entre os povos e entre os Estados”. Com este 
olhar, o Papa Francisco prossegue: “Quero propor aqui, três 
caminhos para a construção da paz duradoura. Primeiro, o 
diálogo entre as gerações, como base para a realização de 
projetos compartilhados. Depois, a educação, como fator de 
liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. E, por fim, o 
trabalho, para uma plena realização da dignidade humana”. 

Desta forma, o Papa explica cada um destes três ele-
mentos:

Dialogar entre gerações para construir a paz: 
“Todo diálogo sincero [...] exige sempre uma confiança de 
base entre os interlocutores. Devemos voltar a recuperar esta 
confiança recíproca. A crise sanitária atual fez crescer, em 
todos, o sentido da solidão e o isolar-se em si mesmos. Às 

solidões dos idosos veio juntar-se, nos 
jovens, o sentido de impotência e a fal-
ta duma noção compartilhada de futu-
ro [...] De fato, precisamente durante a 
pandemia, constatamos nos quatro can-
tos do mundo generosos testemunhos 
de compaixão, partilha, solidariedade”. 
Destaca, ainda, o Papa: “Dialogar sig-
nifica ouvir-se um ao outro, confrontar 
posições, pôr-se de acordo e caminhar 
juntos. Favorecer tudo isto entre as ger-

ações significa amanhar o terreno duro e estéril do conflito 
e do descarte para nele se cultivar as sementes duma paz 
duradoura e compartilhada”.

A instrução e a educação como motores da paz: 
“Por outras palavras, instrução e educação são os alicerc-
es duma sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, 
riqueza e progresso [...] Faço votos de que o investimento 
na educação seja acompanhado por um empenho mais con-
sistente na promoção da cultura do cuidado [...] Investir na 
instrução e educação das novas gerações é a estrada mestra 
que as leva, mediante uma específica preparação, a ocupar 
com proveito um lugar no mundo do trabalho”.

Promover e assegurar o trabalho constrói a paz: “O 
trabalho é um fator indispensável para construir e preservar 
a paz. Aquele constitui expressão da pessoa e de seus dotes, 
mas também compromisso, esforço, colaboração com out-
ros, porque se trabalha sempre com ou para alguém. Nesta 
perspectiva acentuadamente social, o trabalho é o lugar onde 
aprendemos a dar a nossa contribuição para um mundo mais 
habitável e belo [...] Com efeito, o trabalho é a base sobre 
a qual se há de construir a justiça e a solidariedade em cada 
comunidade”.

Conclui o Papa Francisco, com a seguinte exortação: 
“Aos governantes e a quantos têm responsabilidades políti-
cas e sociais, aos pastores e aos animadores das comunidades 
eclesiais, bem como a todos os homens e mulheres de boa 
vontade, faço apelo para caminharmos juntos, por estas três 
estradas: o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho. 
Com coragem e criatividade. Oxalá sejam cada vez mais nu-
merosas as pessoas que, sem fazer rumor, com humildade e 
tenacidade, se tornem dia a dia artesãs de paz. E que sempre 
as preceda e acompanhe a benção do Deus da paz”.

Caríssimos irmãos e irmãs! Com o sentimento de 
gratidão, concluímos o ano de 2021 e com o sentimento de 
esperança iniciemos este novo ano de 2022 comprometidos 
com a promoção da Paz e da Fraternidade. A todos, desejo 
sinceros votos de um Feliz e Abençoado Ano Novo, invo-
cando sobre todos as melhores bênçãos de Deus. 

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim – RS
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Festa do Batismo do Senhor
 (A Voz da Diocese – 09.01.22)

 Prezados irmãos e irmãs que acompan-
ham Voz da Diocese, nossa saudação e nosso 
abraço neste da em que celebramos a Festa do 
Batismo do Senhor, encerrando o Tempo do 
Natal, ao mesmo tempo, que encontramos na 
liturgia a declaração de Jesus como Filho de 
Deus e de ora em diante, seguiremos o camin-
ho de sua vida pública.

 No Evangelho, Lucas nos diz que às 
margens do Rio Jordão, João Batista prega a 
proximidade do Reino de Deus e realiza um batismo de con-
versão como condição para participar deste reino. Jesus vai 
ao encontro de João e entra na água para ser batizado por ele. 
Ao receber o batismo e colocar-se em oração, “o céu se abriu 
e o Espírito Santo desceu em forma visível de pomba. E do 
céu veio uma voz: ‘Tu és o meu Filho amado, em ti ponho 
o meu bem-querer’” (Lc 3,21b-22). É a manifestação do Pai 
que revela a missão do Filho. 

 Em Jesus se realiza a missão anunciada por Isaías 
(cf. primeira leitura) no cântico do Servo Sofredor que tendo 
recebido o espírito de Deus, torna-se “luz para as nações” e 
força para o povo de Israel. Jesus ao ser batizado inaugura 
um novo tempo e um novo modo de compreender o batismo. 
Já não se realiza mais um batismo de conversão, mas de pu-
rificação e de participação no mistério da Trindade mediante 
a graça santificante e a incorporação à vida da Igreja como 
comunidade de fé.

 Caríssimos irmãos e irmãs. O Batismo é compreen-
dido como o Sacramento que acolhe e introduz o batizado na 
vida cristã, inserindo-o também na comunidade. Por isso, ele 
deve ser realizado na Igreja na qual participam os pais como 
uma forma de apresentar o filho à sua comunidade, dando o 
primeiro passo daquilo que entendemos como caminho da 

Iniciação à Vida Cristã e que posteriormente, 
na fase da catequese, vai ter continuidade com 
o Sacramento da Eucaristia e Crisma.

 O Batismo significa mergulhar na 
morte de Cristo e ressurgir com Ele como uma 
nova criatura, na sua ressurreição. Uma vez 
batizado, torna-se para sempre filho de Deus, 
irmão em Jesus Cristo e membro da Igreja. 
Mas, embora o Batismo seja de fundamental 
importância para alcançar a salvação, recorda-

mos que a doutrina da Igreja nos ensina que todos os que 
morreram ou morrem por causa da fé mesmo sem ter re-
cebido o Sacramento do Batismo, são considerados salvos 
pela graça, no Batismo de Sangue. Também os que, guiados 
pela graça, não conheceram Cristo e procuraram cumprir a 
vontade de Deus em sua vida, são considerados batizados 
no Batismo de Desejo, alcançando a salvação em Cristo 
que morreu por toda a humanidade. Por fim, temos ainda 
presente o ensinamento da Igreja de que, as crianças mortas 
sem receber o batismo, são confiadas, na liturgia da Igreja, à 
misericórdia de Deus que ama todas as suas criaturas e quer 
a salvação de todos. 

 Caríssimos. Ao celebramos esta Festa do Batismo do 
Senhor e recordarmos a importância do Batismo para a vida 
cristã, somos convidados a assumir com mais dinamismo no 
dia a dia, as virtudes do cristão que guiado pelo espírito de 
Deus, a exemplo de Jesus que “passou pelo mundo fazendo 
o bem” (cf. At 10,38b), realizar tudo o que possível em favor 
daqueles que mais necessitam. Que Deus abençoe a todos 
com sua paz. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS 

Os Mandamentos da Igreja
(A Voz da Diocese – 16.01.22)

 Saudamos todos os irmãos e irmãs que 
acompanham Voz da Diocese, e depois de ter-
mos celebrado o Batismo do Senhor, iniciamos 
o Tempo Comum tendo como ponto de partida 
da vida pública de Jesus, o relato das Bodas de 
Caná.

 A liturgia deste 2º Domingo do Tempo Comum, rica 
em sua mensagem, nos lembra, no texto de Isaías, que a co-
munidade que se coloca à escuta e acolhimento da Palavra 
de Deus, se sente confortada, amada e jamais esquecida pelo 
Senhor. É uma comunidade agraciada com a riqueza e diver-
sidade de dons distribuídos por um único e mesmo Espírito 
a todos os seus membros, conforme lhe apraz.

 Prezados irmãos e irmãs. O Evangel-
ho de João apresenta Jesus presente em uma 
festa de casamento. Muitos elementos nós en-
contramos nele que nos servem de reflexão. 
Jesus abençoa o matrimônio ao participar da 
festa de bodas; Maria se coloca como interces-

sora e nos diz: “fazei tudo o que Ele vos disser”; Jesus se 
revela ao realizar o primeiro milagre – a transformação da 
água em vinho que gera grande alegria para os participantes 
da festa, especialmente a família. Que a Palavra de Deus nos 
oriente para vivermos uma vida cada vez mais cristã. 

 Caríssimos! Jesus Cristo deixou sob a responsabili-
dade da Igreja, aperfeiçoar os meios para facilitar a vivência 
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cristã e com isso realizar a sua vontade para a nossa sal-
vação. Queremos aproveitar, então, para refletir sobre os 
Mandamentos da Igreja, muitas vezes esquecidos em nossa 
memória. Eles nos indicam a importância de nossa partici-
pação profunda e consciente nos valores do Reino de Deus 
inaugurado por Jesus e revelado nos sinais de sua ação na 
vida pública.

São eles:
Ouvir missa inteira aos domingos e festas de guarda: 

Este é um compromisso para todos os cristãos que tem uso 
da razão, entendendo a importância da missa e da comuni-
dade, sob pena de ser pecado a não participação por pre-
guiça ou qualquer desculpa que não se justifique;

Confessar ao menos uma vez cada ano: Esta confis-
são é o mínimo que se pede ao cristão, mas que consciente 
deve buscar mais vezes e especialmente diante de pecados 
graves. A confissão também é curativa para a alma e força 
para vencer as tentações;

Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição: A 
Eucaristia é um mistério de fé e de amor. É o centro da nossa 
participação na vida de Cristo e a Igreja nos aponta para a 
importância de comungar frequentemente, desde que esteja 
preparado adequadamente;

Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa 
Mãe Igreja: Isto é, na quarta-feira de cinzas e sexta-feira 
santa. Aprendemos o controle de nossos impulsos e dese-

jos e compartilhamos do sofrimento de Cristo e de nossos 
irmãos, com quem devemos partilhar daquilo que faz parte 
de nossa vida;

Doar o Dízimo, segundo o costume: É expressão de 
comunhão eclesial; da capacidade madura de partilhar com 
a vida da comunidade. O dízimo que não é pagamento, mas 
doação segundo a generosidade do coração. Este possui a 
dimensão religiosa, ou seja, a relação do cristão com Deus 
como gratidão; a dimensão eclesial para a manutenção das 
celebrações e da vida da comunidade paroquial; a dimensão 
missionária,  partilha de comunhão entre comunidade e a 
dimensão caritativa que tem como preocupação a ajuda aos 
mais necessitados.

Com isto, entendemos os mandamentos da Igreja 
como orientação para vivermos o valor do bem comum e da 
comunidade cristã, respondendo aos desafios de ser cristão 
de fato, no mundo de hoje.

 Caríssimos irmãos e irmãs. Que Maria, a mãe inter-
cessora das Bodas de Caná, a fiel discípula de Jesus, nos en-
sine a fazermos a vontade de seu Filho Jesus e cumprirmos 
mais fielmente os Mandamentos da Igreja, para o nosso bem 
e de toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos e um 
bom final de semana.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS 

OS SACRAMENTOS NA VIDA CRISTÃ
(A voz da Diocese – 23.01.22)

Saudamos todos os irmãos e irmãs 
que acompanham Voz da Diocese neste 
3º Domingo do Tempo Comum em que a 
liturgia nos convida a celebrar como co-
munidade de fé, o programa de vida anun-
ciado por Jesus.

A leitura do Livro de Neemias nos 
apresenta a relação da Palavra de Deus e 
a comunidade. “Esdras, o sacerdote, apre-
senta a Lei diante de homens, de mulheres e 
de todos que eram capazes de compreender” (Ne 2,2). Assim 
revela uma forma de celebrar a palavra que toca o coração 
do povo, contestando sua vida e os convidando à conversão. 
Também o compromete a viver a alegria deste encontro e o 
compromisso em promover o bem aos irmãos e irmãs.

São Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz a relação 
da comunidade com o corpo e seus membros, bem como a 
diversidade dos dons que cada um recebe e a importância 
de todos para a unidade do corpo. “Vós, todos juntos, sois 
o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse 
corpo” (1Cor 12,27). Apesar de ser muitos membros na co-
munidade e possuir uma diversidade de dons, todos são im-
portantes para a unidade da Igreja e sua missão.

No Evangelho de Lucas, o próprio 
Cristo se revela como o Ungido do Pai 
e apresenta o seu programa de vida que 
é de anunciar a Boa Nova da graça e a 
salvação. Faz compreender ainda que esta 
proposta deve ser vivida por todos os seus 
seguidores. 

Acolhamos a Palavra de Deus e 
deixemos que ela também toque nosso 
coração para um processo de conversão, 

de compromisso e maior seguimento à proposta de Jesus. 
 Caríssimos irmãos e irmãs. Ao participarmos da co-

munidade cristã, somos convidados a viver intensamente 
cada momento que a Igreja nos oferece nos sinais que con-
duzem à graça oferecida pelo Senhor a cada um de nós. As-
sim queremos entender o caminho que os sacramentos apre-
sentam a nossa vida cristã.

 Sabemos que toda a vida litúrgica da Igreja está cen-
trada no sacrifício eucarístico e nos sacramentos. Os sac-
ramentos são sinais da graça, foram instituídos por Jesus e 
confiados à Igreja. Os ritos presentes nas celebrações dos 
sacramentos significam e transmitem as graças próprias de 
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cada sacramento, produzindo os frutos naqueles que os re-
cebem com fé.

A Igreja celebra os sacramentos como comunidade 
pelos seus fiéis batizados e pelos ministros ordenados. Em 
todos eles é o Espírito Santo que prepara o fiel para este mo-
mento, por meio da Palavra de Deus que sempre é recorda-
da em cada ação litúrgica da Igreja. Também se celebra por 
meio da fé de quem acolhe a Palavra com grande disposição 
a fim de que os sacramentos produzam em sua vida, os fru-
tos que lhe são próprios.

Estes frutos da vida sacramental são de caráter pessoal 
e também eclesial, pois, ao mesmo tempo que marca a vida 
divina em quem os recebe, faz crescer a vida da comuni-
dade. Sendo assim, todos os sacramentos devem ser celeb-
rados na Igreja – comunidade cristã.

O Vaticano II afirma que “os sacramentos destinam-se 
à santificação dos homens, à edificação do Corpo de Cristo 
e ainda ao culto a ser prestado a Deus”. Destinam-se à in-
strução e não só supõem a fé, mas por palavras e outros mei-
os também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. “Por 
esta razão são chamados sacramentos da fé”. Conferem a 
graça e prepara os fiéis do melhor modo possível para rece-
berem os frutos que os mesmos oferecem.

É muito importante que os fiéis compreendam pro-
fundamente os sinais dos Sacramentos. E com muito zelo 
frequentem os Sacramentos, que foram instituídos para ali-
mentar a vida cristã.

Os Sacramentos são sete e tocam todas as etapas e momen-
tos importantes da vida do cristão; percorrem desde o nascimento 
e crescimento, cura e envia a missão à vida de fé dos cristãos. 
Há aqui uma semelhança entre as etapas da vida natural e da 
vida espiritual. Os três primeiros Sacramentos são da Iniciação à 
Vida Cristã: Batismo, Confirmação e Eucaristia; depois os Sac-
ramentos da Cura: Penitencia e Unção dos Enfermos; e, os do 
Serviço e Comunhão voltados para a missão dos fiéis: Ordem 
e Matrimônio. Porém, vale lembrar que a Eucaristia ocupa um 
lugar único, como “Sacramento dos sacramentos”; “todos os out-
ros sacramentos estão ordenados para este, como para o seu fim”.

Prezados irmãos e irmãs. Que acolhendo a Palavra de 
Deus nos deixemos orientar pela proposta que ela nos oferece 
como crescimento de nossa vida cristã e que através dos sinais 
que os Sacramentos nos apresentam para a vivencia do mistério, 
alimentem em nós a graça do segmento fiel ao programa de 
vida inaugurado por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.

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

“Profeta das nações”
(A Voz da Diocese – 30.01.22)

Saudamos todos os irmãos e irmãs 
que acompanham Voz da Diocese neste 4º 
Domingo do Tempo Comum e convidamos 
a refletir um dos temas que ela nos propõe: 
“Profeta das nações”.

Na primeira leitura encontramos a 
narrativa da vocação de Jeremias ( Jr 1,4-
5; 15-17). Ele é chamado por Deus para ser 
profeta das nações. Esta escolha Deus a fez 
antes mesmo de seu nascimento. “Antes 
de formar-te no ventre de tua mãe, eu te conheci; antes de 
saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta 
das nações” (Jr 1, 5). Além de chamar e enviar Jeremias, 
Deus promete que estará sempre a seu lado e por isso Jere-
mias não precisa temer: “[...] porque eu estou contigo para 
defender-te, diz o Senhor” (Jr 1, 19b). Este texto revela um 
diálogo sincero e profundo onde transparece de um lado, a 
fragilidade humana do homem e de outro, a força criadora 
de Deus.

Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias, fraco 
e simples, guiado pelo espírito de Deus é encorajado a es-
tar diante do mundo e em todos os lugares sem temor para 
anunciar a sua Palavra.

Caríssimos irmãos e irmãs. O salmista canta as mar-
avilhas de Deus e anuncia seus feitos de todos os dias: 
“Minha boca anunciará todos os dias, vossas graças incon-

táveis, ó Senhor” (Sl 70, 15a). ajuda-nos a 
reconhecer a ação de Deus em nossa vida.

A segunda leitura apresenta o belo 
Hino à Caridade feito por São Paulo à co-
munidade de Corinto. Nele expressa o 
desejo de que todo o povo busque viver 
sempre os dons mais elevados, ou seja, que 
persevere na prática cristã do amor. Ensina 
as grandes virtudes teologais: a fé, a esper-
ança e a caridade, recordando que a virtude 

maior de todas é a caridade. Ainda demonstra que a comuni-
dade se torna verdadeiramente profética quando abraça gra-
tuitamente essas virtudes e as vive sem distinção de pessoas, 
de forma universal, pois, a comunidade profética não se re-
aliza somente nas palavras, mas também no comportamento 
humano e seu relacionamento de comunhão com os irmãos 
e irmãs. 

No relato do Evangelho, Jesus dá continuidade ao 
diálogo na Sinagoga de Nazaré refletido na liturgia de do-
mingo passado. Tendo apresentado seu programa de vida 
quando leu o Livro do Profeta Isaías que dizia: “O Espírito 
de Deus está sobre mim, pois me ungiu e enviou a anun-
ciar a boa nova aos pobres...” (cf. Lc 1,18) Jesus coloca em 
destaque a Palavra de Deus, mostra o seu cumprimento ao 
revelar-se ele mesmo, como profeta enviado, não só ao povo 
judeu, mas a todas as nações. É reconhecendo alguns admi-
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radores, mas muitos o rejeitavam. Por isso, Jesus disse: “Em 
verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido 
em sua casa” (Lc 4,24). Jesus, portanto, encontra acolhimen-
to ao anunciar o ano da graça, mas enfrenta resistência no 
mistério de ter sido enviado como Messias. Mas Ele mostra 
que nada vai impedir de realizar a missão profética que lhe 
foi confiada. Jesus continua seu caminho de anunciar a Boa 
Nova a todos, pois foi para isso que veio.

Prezados irmãos e irmãs. Duas coisas são importantes 
para nós, como resultado do que ouvimos na Palavra de 
Deus; Primeiro: Que acolhendo Jesus, no mistério de sua 

missão profética, nos sintamos também chamados a ser 
“profeta das nações”, sendo coerentes em nossas palavras e 
atitudes. Segundo: Que reconhecendo a importância da cari-
dade como o “dom mais elevado” na vivência comunitária, 
procuremos viver a escuta, o acolhimento, o respeito e a 
preocupação com os outros, pois, “podemos ter tudo e fazer 
tudo, mas nada adianta se não tivermos caridade.

Que Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS 

Valorizar o Domingo – “Dia do Senhor”
(A Voz da Diocese – 06.02.2022)

Minha saudação a todos os que acompanham 
a Voz da Diocese e conosco celebram o 5º Domingo 
do Tempo Comum, chamados a “lançar as redes para 
águas mais profundas” e experimentar a bondade do 
Senhor manifestada na vida da comunidade.

A liturgia nos fala de aspectos vocacionais. A pri-
meira leitura apresenta a vocação de Isaías. Embora ele 
se sinta impuro e indigno de experimentar numa visão 
a presença Senhor, ele faz a experiência de sua bondade 
sendo questionado quanto a sua vocação, pois o Senhor 
lhe diz: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” E Isaías 
responde: “Aqui estou! Envia-me” (Is 6,8). Esta resposta de Isaías 
indica que todos nós, sem medo, precisamos nos colocar sempre à 
disposição para assumir o projeto que o Senhor tem para nós e o 
manifesta em qualquer momento.

Da mesma forma, o Evangelho remete ao aspecto vocacio-
nal na relação de Jesus e os discípulos que acolheram sua proposta 
reconhecendo-O como senhor de suas vidas. Aceitaram viver o se-
guimento a Ele como pescadores de homens. Para isso, Jesus com-
partilha do mesmo barco dos discípulos e os leva a lançar as redes 
para águas mais profundas. Embora os discípulos tivessem pescado 
a noite inteira e já estarem cansados, não negaram o pedido de Je-
sus e Pedro se manifesta: “Mestre, pescamos a noite inteira e nada 
pescamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes” (Lc 5, 
5). Com isso, Jesus chama não apenas a lançar as redes para a pesca 
de peixes, mas também as redes da palavra que cativa, que trans-
forma e desperta a adesão de homens e mulheres ao seu projeto de 
amor, em realidades mais desafiadoras.

Por isso, não tenhamos medo de acolher e responder ao 
chamado do Senhor e ao mesmo tempo, ser enviados ao inespera-
do, pois para Jesus, seu chamado tem um rumo certo.

Caros irmãos e irmãs! Outro aspecto de nossa reflexão de 
hoje se direciona no seguinte: Observando que estamos em tem-
pos de pandemia da Covid-19, vemos que muitos fiéis encontram 
dificuldades de reunirem-se presencialmente nas comunidades, 
mas seguindo os cuidados sanitários necessários, podemos re-
tomar a participação na vida de nossas comunidades. Vemos 
que há uma acomodação por parte das pessoas que se justificam, 
dizendo que por causa da pandemia, não vão à Igreja. No entanto, 
continuam indo a outros lugares. Por isso, lembramos que a vida 
cristã alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, torna-se uma fon-
te de bênção para todos, um instrumento de transformação social 
e resposta ao amor de Deus por toda a humanidade. Desta forma, 
recordamos o que nos diz a Exortação de São João Paulo II, “Dies 

Domini” sobre o valor do Domingo e retomamos a re-
flexão sobre esta temática:

 “O Dia do Senhor — como foi definido o 
domingo, desde os tempos apostólicos, mereceu sem-
pre, na história da Igreja, uma consideração privilegia-
da devido à sua estreita conexão com o próprio núcleo 
do mistério cristão. [...] É a Páscoa da semana, na qual 
se celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
o cumprimento n'Ele da primeira criação e o início da 
« nova criação » (cf. 2 Cor 5,17).  [...] Ao domingo, 
portanto, aplica-se, com muito acerto, a exclamação do 

Salmista: « Este é o dia que Senhor fez: exultemos e cantemos 
de alegria » (118 [117], 24). [...] É convite a reviver, de algum 
modo, a experiência dos dois discípulos de Emaús, que sentiram « 
o coração arder no peito », quando o Ressuscitado caminhava com 
eles, explicando as Escrituras e revelando-Se ao « partir do pão » 
(cf. Lc 24,32.35). É o eco da alegria, ao princípio hesitante e de-
pois incontida, que os Apóstolos experimentaram na tarde daquele 
mesmo dia, quando foram visitados por Jesus ressuscitado e rece-
beram o dom da sua paz e do seu Espírito” (cf. Jo 20,19.23). (1)

 “Com efeito, o dever de santificar o domingo, sobretudo com 
a participação na Eucaristia e com um repouso permeado de alegria 
cristã e de fraternidade [...]. Verdadeiramente, grande é a riqueza es-
piritual e pastoral do domingo, tal como a tradição no-la confiou. 
Vista na totalidade dos seus significados e implicações, constitui, de 
algum modo, uma síntese da vida cristã e uma condição necessária 
para bem viver. Compreende-se, assim, por que razão a Igreja tenha 
particularmente a peito a observância do Dia do Senhor, perman-
ecendo ela uma verdadeira e própria obrigação no âmbito da discipli-
na eclesial. [...] É de importância verdadeiramente capital que cada 
fiel se convença de que não pode viver a sua fé, na plena participação 
da vida da comunidade cristã, sem tomar parte regularmente na as-
sembleia eucarística dominical. [...] A graça, que dimana dessa fonte, 
renova os homens, a vida, a história. (81) [...] E os seus discípulos, 
renovando-se constantemente no memorial semanal da Páscoa, tor-
nem-se anunciadores cada vez mais credíveis do Evangelho que sal-
va e construtores ativos da civilização do amor”. (87)

Prezados irmãos e irmãs. Peçamos ao Espírito Santo que nos aju-
de a viver com alegria nossa vocação e retomar com entusiasmo nossa 
participação na Igreja valorizando o domingo como “Dia do Senhor”.

Que Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Nota contra a legalização dos jogos de azar no Brasil
Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2022.

P – Nº. 012/22
Uma árvore má não pode dar frutos bons 

(cf. Mt 7,18)
A Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil-CNBB, através de sua Presidência, 
acompanhou perplexa, no apagar das luzes do 
ano de 2021, a aprovação na Câmara de Depu-
tados do requerimento nº 5.358/16, que assina-
la como urgente a apreciação do Projeto de Lei 
442/91. Esse nefasto ato acelerou o caminho 
para regulamentar, logo nas primeiras sessões do ano 2022, 
a exploração de jogos de azar no país. Nesse período os par-
lamentares ainda estarão deliberando de maneira virtual, o 
que na prática limita o debate, camufla as posições e facilita 
as artimanhas regimentais. Diante desse lamentável fato, a 
CNBB reitera a sua inegociável posição contra a legalização 
dos jogos de azar no Brasil.

Os argumentos de que esta liberação aumentará a 
arrecadação de impostos, favorecerá a criação de postos 
de trabalho e contribuirá para tirar o Brasil da atual crise 
econômica, seguem a repudiante tese de que os fins justi-
ficam os meios. Esses falsos argumentos não consideram a 
possibilidade de associação dos jogos de azar com a lavagem 
de dinheiro e o crime organizado. Diversas instituições de 
Estado têm alertado que os cassinos podem facilmente trans-
formar-se em instrumentos para que recursos provenientes 
de atividades criminosas assumam o aspecto de lucros e re-
ceitas legítimas.

Cabe-nos, por razões éticas e evangélicas, alertar que 
o jogo de azar traz consigo irreparáveis prejuízos morais, 
sociais e, particularmente, familiares. Além disso, o jogo 
compulsivo é considerado uma patologia no Código Inter-

nacional de Doenças da Organização Mundial 
de Saúde. O sistema altamente lucrativo dos 
jogos de azar tem sua face mais perversa na 
pessoa que sofre dessa compulsão. Por motivos 
patológicos, esta pessoa acaba por desprezar a 
própria vida, desperdiçar seus bens e de seus 
familiares, destruindo assim sua família. En-
quanto isso, as organizações que têm o jogo 
como negócio prosperam e seus proprietários 
se tornam cada vez mais ricos. A autorização 

do jogo não o tornará bom e honesto. Nosso país não precisa 
disso!

A CNBB conclama o Congresso Nacional a rejeitar 
este projeto e qualquer outra iniciativa que pretenda regu-
larizar os jogos de azar no Brasil. O voto favorável ao jogo 
será, na prática, um voto de desprezo pela vida, pela família 
e seus valores fundamentais. Particularmente neste ano 
eleitoral, a CNBB assume o compromisso de acompanhar 
atentamente essa tramitação e divulgar amplamente o nome 
dos parlamentares que escolherem deixar suas digitais nessa 
delituosa afronta ao povo brasileiro.

Inspirados pela voz profética de Maria, Mãe de Jesus, 
Nossa Senhora Aparecida, e sob sua proteção, se continuará 
a labuta da construção do Brasil justo, honesto e honrado!

 D. Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 
Horizonte, MG, Presidente

D. Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 
Vice-Presidente

D. Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima, RR, 2º 
Vice-Presidente

D. Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Ja-
neiro, RJ, Secretário-Geral

Presidência da CNBB pede solidariedade dos católicos 
com as vítimas das chuvas em Petrópolis (RJ)

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022

Saúde e paz, amados e amadas de 
Deus!

A tragédia provocada pelas fortes chu-
vas na cidade de Petrópolis (RJ), com deze-
nas de mortes, envolv e-nos em profunda 
tristeza. Essa consternação toca a nossa fé 
cristã, impelindo-nos a agir solidariamente. 
Unamo-nos, em comunhão, a Dom Gregório 
Paixão e ao amado povo de Deus na Diocese de Petrópolis. 
As nossas preces levam o nome de cada irmão e irmã, vítimas 
dessa tragédia, ao coração de Jesus. Somos todos convocados 
a testemunhar a nossa fé, exercendo a solidariedade: pedimos 

a cada cristão católico, aos homens e mul-
heres de boa vontade, que se compadeçam 
daqueles que perderam o pouco que pos-
suíam, vítimas da tragédia climática. Espe-
cialmente, levemos amparo às famílias en-
lutadas e desabrigadas. A nossa Igreja já se 
mobiliza para ajudar. Sigamos todos juntos.

Este clamor por iniciativas de ampa-
ro às vítimas precisa ser acolhido especialmente por gov-
ernantes – trata-se de compromisso cristão e irrenunciável 
tarefa daqueles que ocupam cargos nas instâncias do poder. 
Petrópolis pede ajuda urgentemente!
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Convictos de que somos corresponsáveis uns pelos 
outros, possamos exercer a amizade social, conforme sem-
pre nos orienta o amado Papa Francisco. Assim, ainda mais 
firmemente, seguiremos os passos de nosso Mestre Jesus.

Fraterno abraço, com muito apreço,
D. Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte, MG, Presidente

D. Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 
Vice-Presidente

D. Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima, RR, 2º 
Vice-Presidente

D. Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Ja-
neiro, RJ, Secretário-Geral

Fonte: CNBB

Regional Leste 1 da CNBB manifesta solidariedade
ao povo de Petrópolis (RJ) 

A presidência do Regional Leste 1 – 
CNBB manifesta sua solidariedade com todo 
o povo petropolitano que vem sofrendo nas 
últimas horas os impactos do forte temporal 
que assolou a cidade, deixando um rastro de 
destruição e morte.

Conclamamos a Igreja Católica pre-
sente no Estado do Rio de Janeiro a se unir 
em oração, para que esses irmãos e irmãs afe-
tados encontrem o conforto em meio à dor da perda dos seus 
parentes, familiares e amigos.

Façamos também uma grande corrente de solidarie-
dade em nossas igrejas, enviando doações à Diocese de 
Petrópolis por meio de depósito, transferência bancária ou 
PIX para Banco Bradesco, Agência: 0401; Conta Corrente: 
114.134-1; CNPJ (CHAVE PIX): 28.805.190/0001-33.

Todos os recursos arrecadados serão destinados às 
ações emergenciais e o socorro das famílias. Mais infor-

mações sobre outras formas e tipos de 
doações, bem como ajuda com serviço 
voluntário, poderão ser obtidas em (24) 
98828-0215 ou (24) 98819-1455.

Manifestamos ainda nossa proximi-
dade à Igreja Diocesana de Petrópolis, por 
meio do seu Bispo Dom Gregório Paixão, 
e rogamos a intercessão de Nossa Senhora, 
para que o Amor Divino seja o nosso verda-

deiro consolo nesse tempo de dor e sofrimento.
Dom José Francisco Resende Dias - Arcebispo Metro-

politano de Niterói, Presidente do Regional Leste 1 – CNBB
Dom Gilson Andrade da Silva - Bispo de Nova Iguaçu, 

Vice-presidente do Regional Leste 1 – CNBB
Dom Tracisio Nascentes dos Santos - Bispo de Duque 

de Caxias, Secretário do Regional Leste 1 – CNBB - Fonte: 
CNBB

Solidariedade dos frades franciscanos ao povo de Petrópolis
Nota de solidariedade da Província da Imaculada Conceição do Brasil, ao povo de Petrópolis,                                         

fortemente afetado pelas chuvas e tempestades.

Os frades da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil (frades fran-
ciscanos) expressam a máxima solidariedade 
ao povo de Petrópolis (RJ), cidade gravemente 
atingida pelas fortes chuvas desta terça-feira, 
15 de fevereiro. Além das vítimas fatais e de 
diversos irmãos e irmãs ainda desaparecidos, 
muitas famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas, estabe-
lecimentos comerciais completamente destruídos, vias interd-
itadas pela lama, gerando um cenário de tristeza e desolação.

Presentes em Petrópolis há 125 anos, na Fraternidade e 
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Editora Vozes, no 
Instituto Teológico Franciscano (ITF), no Instituto dos Meni-
nos Cantores de Petrópolis (Canarinhos), nas unidades do 
Colégio Bom Jesus e no Serviço Franciscano de Solidariedade 
(SEFRAS – Projeto Gente Viva, Comunidade Oswaldo Cruz), 
nós, frades franciscanos, sentimo-nos fortemente atingidos 
pela dor e pelo drama de nossos irmãos e irmãs petropolitanos.

Manifestamos ainda nossa profunda co-
munhão com a Diocese de Petrópolis, soman-
do-nos a todos os esforços da rede de solidarie-
dade montada para esta ocasião de emergência. 
Como gesto fraterno, disponibilizamos a Igreja 
do Sagrado Coração Jesus, na Rua Monteca-
seros, 95, como ponto de coleta de donativos 

para as vítimas. Nossa fraternidade também está empenhada 
em oferecer apoio espiritual às famílias enlutadas, na assistên-
cia religiosa aos sepultamentos no Cemitério Municipal. Esta-
mos ainda unidos em profunda oração, pedindo ao Senhor que 
console nossos corações e conduza o povo de Petrópolis para 
que tenha a força necessária diante desta grave situação.

Com estima e solidariedade,
Frei Paulo Roberto Pereira
Ministro Provincial
São Paulo, 16 de fevereiro de 2022
Fonte: Vatican News
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Nota por Justiça
A notícia do brutal e cruel assas-

sinato do congolês Moïse Kabagambe, 
de 24 anos, na última semana no Rio de 
Janeiro (24/01/2022) foi recebida com 
uma profunda e dilacerante dor por fa-
miliares, amigos e por toda a comuni-
dade.

A barbárie tem sido normalizada 
quando envolve pessoas pobres, em situ-
ação de vulnerabilidade, da periferia. Grande parte da pop-
ulação migrante e refugiada se insere nesse grupo. Infeliz-
mente vemos se alavancar discursos de xenofobia, racismo 
e aporofobia – o ódio aos pobres – na sociedade brasileira. 
Moïse foi espancado até a morte de forma atroz e desumana 
por ter cobrado o seu salário pelos dias trabalhados.

Garantir os direitos mais básicos de migrantes e re-
fugiados é um desafio constante no Brasil – seja o direito 
ao trabalho decente, à dignidade, à vida. Nunca será demais 
reafirmar a importância da defesa dos Direitos Humanos em 
um país que lamentavelmente segue marcando sua história 
enraizada na violência.

A Rede CLAMOR Brasil, a Rede Solidária para Mi-
grantes e Refugiados (RedeMiR) e a Comissão Episcopal 
Pastoral para a Ação Sociotransformadora, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressam seus 

sinceros sentimentos e solidariedade à 
família de Moïse e à comunidade con-
golesa no Brasil. Ainda, a Rede CLAM-
OR Brasil, a RedeMir e a referida 
Comissão Episcopal da CNBB pedem 
justiça pelo assassinato de Moïse Ka-
bagambe com a responsabilização dos 
culpados por essa inaceitável e brutal 
conduta de quem covardemente tirou a 

vida deste jovem de 24 anos.
Cientes de que a dor da família não será aplacada, pois 

a vida é valiosa de forma inestimável e nada a devolve de-
pois que é tirada, as instituições renovam seu compromisso 
de continuar atuando na defesa de pessoas migrantes e refu-
giadas no Brasil, em combate à xenofobia, ao racismo, ao 
trabalho análogo à escravidão, e a toda forma de preconceito 
e violação de direitos.

Assinam este documento as seguintes Entidades e 
Pastorais: Rede CLAMOR Brasil, a Rede Solidária para 
Migrantes e Refugiados (RedeMiR), a Comissão Episcopal 
Pastoral para a Ação Sociotransformadora da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a 6ª Semana Social 
Brasileira, núcleos de Cáritas de Regionais, Arquidioceses e 
Dioceses, num total de 122 entidades.

Brasília, 1º de fevereiro de 2022., 

Carta do Bispo de Petrópolis: solidariedade
e Dia de Oração pelas vítimas em Petrópolis

“Petrópolis, 17 de fevereiro de 2022

Estimados Padres, Diá-
conos, Religiosos, Religiosas, 
Consagrados, Consagradas, 
Membro das Novas Comunida-
des e Movimentos, Seminaris-
tas, Agentes de Pastoral e amado 
Povo de Deus. 

A tarde da última terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, 
ficará marcada na vida de nossa histórica cidade de Petrópo-
lis. Uma catástrofe abateu-se sobre todos os seus habitantes 
que, sem sombra de dúvida, partilham da dor e do desespero 
de alguns dos seus conterrâneos, os que foram atingidos de 
maneira brutal e direta pela chuva torrencial, que a uns cei-
fou a vida, a outros privou do que tinham: seus bens, adqui-
ridos pelo suor do trabalho.

A Igreja, que está em Petrópolis, ao ver as lágrimas 
nas faces de seus filhos e filhas, tem procurado, com a ajuda 
de muitos, prestar todo tipo de suporte possível: material, 
médico, psicológico e sobretudo espiritual, iluminando o 
vale tenebroso do medo e da morte a com a brilhante luz que 

emerge de Jesus Ressuscitado. Nunca podemos nos esque-
cer que, mesmo nesse vale sombrio, podemos contar com a 
presença misteriosa do Senhor, que nos dá segurança e, por 
isso, de nenhum mal haveremos de ter medo (Sl 22,4).

Com grande confiança em Deus continuaremos nos-
sos trabalhos fraternos em favor de todos os que sofrem as 
consequências dessa tragédia. Assim, instituímos em toda 
a Diocese de Petrópolis o DIA DE ORAÇÃO PELAS VÍ-
TIMAS DA TRAGÉDIA DAS CHUVAS, a ser celebrado 
nesse ano de 2022, no próximo dia 20 de fevereiro. Os sacer-
dotes celebrarão as Santas Missas na intenção dos atingidos 
e, também, em sufrágio dos falecidos, fazendo especial men-
ção na Oração dos Fiéis. Convocamos também os nossos 
diocesanos a se unirem em prece e realizarem, nesse mesmo 
dia, especiais orações nas mesmas intenções.

Dada a urgência desse comunicado, pedimos a utili-
zação de todos os meios de comunicação para que ele possa 
chegar ao maior número de pessoas.

Com a bênção do Senhor, que está entre nós,
Dom Gregório Paixão, OSB
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Diocese de Erexim acolhe relíquia de
jovem evangelizador na Internet

Presidindo missa às 18h30 na 
festa da Apresentação do Senhor, dia 
02 de fevereiro, no Santuário Dioce-
sano N. Sra. de Fátima, Dom Adimir 
Antonio Mazali abençoou velas e en-
tronizou solenemente a relíquia do 
jovem beato Carlo Acutis, consider-
ado evangelizador na Internet. Após a 
missa, em procissão, com expressivo 
número de participantes, a relíquia 
foi transladada para a igreja São Cris-
tóvão do Bairro do mesmo nome, 
onde permanecerá exposta para veneração dos fiéis. 

A missa foi concelebrada pelo Pe. Anderson Faenello 
em Curso na Academia Eclesiástica em Roma de férias na 
região, pelo Pe. Santo Pelisser, de Cascavel em visita a Dom 
Adimir, e Pe. Antonio Valentini Neto, assessor de comuni-
cação da Diocese, com a participação dos diáconos Leonar-
do Fávero e Jacir Lichinski, Pe. Lucas André Stein de me-
stre de cerimônias, acólitos e 
coroinhas.

No início da missa, na 
porta do Santuário, Dom Ad-
imir abençoou as velas que os 
fiéis portavam e seguiu em pro-
cissão ao altar. Pe. Anderson, 
que trouxe a relíquia do Beato 
Carlo Acutis de Assis na Itália, 
onde seu corpo foi sepultado, a 
colocou em lugar de destaque 
ao lado do altar.

Falando aos participantes 
da celebração, Dom Adimir ressaltou o Dia da Vida Consa-
grada, celebrado há 26 anos na festa da Apresentação do Sen-
hor, manifestando gratidão a todos os religiosos e religiosas 
pelo seu sim a Deus. Destacou o sentido da festa, na qual o 
Menino Jesus, ao ser apresentado no Templo de Jerusalém 
por Maria e José foi saudado como luz das nações pelo idoso 
Simeão e acolhido também pela profetiza Ana, igualmente 
de idade avançada. Simeão proclamou-se feliz porque Deus 
lhe deu a graça de ver o Salvador prometido antes de sua 
morte. A festa iniciou no século IV e, por ser celebrada com 
a procissão das velas lembrando Cristo Luz das nações, é 
também chamada de festa das candeias ou da Candelária. 
Dom Adimir destacou que todo cristão deve ser luz e irradiar 
a luz de Cristo, tornar-se luz. Para isto, deve viver atitudes 
de fidelidade a Deus, de generosidade com todos, de solici-
tude com os mais necessitados. Só é luz quem tem Cristo em 
sua vida, a exemplo do jovem beato Carlo Acutis. Ele nasceu 
em Londres, Inglaterra, no dia 3 de maio de 1991. Alguns 
meses depois, seus pais se transferiam para Milão, Itália, seu 

país de origem. Em sua adolescência, 
foi diagnosticado com leucemia. De 
profunda fé, declarou: ofereço todo o 
meu sofrimento ao Senhor pelo Papa 
e pela Igreja. Faleceu no dia 12 de 
outubro de 2006, com apenas 15 anos 
e cinco meses. Seu processo de can-
onização foi iniciado em 2013. Foi 
declarado beato em 10 de outubro 
de 2018. É considerado apóstolo na 
Internet. Cultivou imenso amor à 
Eucaristia, considerando-a autoestra-

da, via muito rápida para o céu, devoção a Nossa Senhora 
e grande amor aos pobres. O milagre que possibilitou sua 
beatificação aconteceu na Paróquia São Sebastião, da Ar-
quidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde um 
menino foi curado. Ele sofria o drama do pâncreas anular, 
anomalia congênita rara. Dom Adimir exortou a todos a im-
itar o jovem beato e desejou que a relíquia dele na Diocese 

de Erexim seja motivação para 
todos buscarem a santidade, de 
modo especial para jovens e 
adolescentes. 

A procissão para a igre-
ja São Cristóvão e a entroni-
zação da relíquia nela

Concluída a missa no 
Santuário, Dom Adimir, car-
regando a relíquia do jovem 
beato Carlo Acutis, os padres, 
os diáconos e grande parte de 
seus participantes seguiram em 

procissão até a igreja São Cristóvão, onde diversas pessoas 
a aguardavam. 

Lá a relíquia foi colocada diante do altar para a vener-
ação de todos. Pe. Anderson fez empolgada reflexão, narran-
do como conseguiu a relíquia em Assis, Itália, onde esteve 
em retiro com o grupo da Academia Eclesiástica. O corpo do 
beato foi lá sepultado por seu pedido em vista de sua grande 
devoção a São Francisco de Assis. O padre destacou aspec-
tos da vida de Carlo Acutis, em parte referidos por Dom Ad-
imir: seu amor à Eucaristia que considerava o caminho rápi-
do para o céu; sua caridade, com especial amor aos pobres; 
sua devoção a Nossa Senhora, especialmente nas invocações 
de Fátima e de Lourdes; sua confiança em Deus, oferecen-
do-lhe seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Motivou a 
todos a confiar ao jovem beato os jovens, os adolescentes, as 
famílias e a imitá-lo em suas virtudes. 

Depois de minutos em veneração silenciosa, Dom Ad-
imir conduziu a relíquia a seu lugar previamente preparado 
perto da porta de entrada da igreja. 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Abril de 2022

18 Notícias

Jovem da Diocese de Erexim conclui curso de
especialização em Pastoral da Juventude

Aprofundar os conhecimen-
tos 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 reali-
dades.

Uma organização que oferece 
este aprofundamento é a Rede Bra-
sileira de Centros e Institutos de Ju-
ventude (representada pelo Centro 
de Juventude Anchietanum), em convênio com a Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), que desenvolve o 
Curso de Especialização Juventude no Mundo Contemporâ-
neo. É um curso interdisciplinar, apoiado principalmente nas 
áreas da Sociologia, História, Educação e Teologia. Esta Es-
pecialização surgiu a partir da identificação das demandas e 
desafios que emergem da prática cotidiana com os/as jovens 
nas atividades educativas formais e não formais. Da mesma 
forma, reconhece a progressiva importância que essa catego-
ria 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 conhec-
imento sobre as dimensões sociais, 
culturais, religiosas, econômicas e 
políticas da condição juvenil.

Na última semana, foi encerra-
do o III Módulo da Especialização 
em Juventude no Mundo Contem-

porâneo, no sistema híbrido - Online/Presencial, por causa 
da pandemia da Covid-19.

A secretária liberada da Pastoral da Juventude da Dio-
cese de Erexim, a jovem Rocheli Koralewski participou do 
Curso. Ela foi admitida nele através da aprovação em um ed-
ital de bolsas disponibilizado pela Pastoral da Juventude Na-
cional 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)

Novo Pároco na Paróquia S. Luiz Gonzaga de Gaurama
Em missa às 19h do dia 28 

de janeiro, festa de Santo Tomás de 
Aquino, Dom Adimir Antonio Maza-
li oficializou Pe. Jóssi Golembiews-
ki como Pároco da Paróquia S. Luiz 
Gonzaga de Gaurama. Até agora, ele 
era Pároco da Paróquia São Francis-
co de Assis, Bairro Progresso, Ere-
chim. A missa foi concelebrada pelo 
Pe. Jean Carlos Demboski, Pároco da 
Paróquia N. Sra. do Monte Claro de Áurea, representando a 
Área Pastoral de Gaurama, e Pe. Antonio Valentini Neto, da 
Cúria Diocesana, com participação do Diácono José Kram-
er, ministros e outros representantes das comunidades da 
Paróquia, autoridades locais, entre elas o Prefeito e Vice do 
Município. 

No início da celebração, o Bispo solicitou a leitura do 
documento de nomeação do novo Pároco, a quem convidou 
a fazer sua profissão de fé católica e a renovar seu compro-
misso de fidelidade à Igreja.

Na homilia, Dom Adimir, num primeiro momento, re-
fletiu sobre a leitura e o evangelho do dia. Na leitura, a con-
denação da atitude de Davi de expor o esposo de um dos seus 

comandantes por cobiçar a mulher 
dele. Atitude condenável como as de 
toda pessoa que se torna injusta. No 
evangelho, a Palavra de Deus com-
parada à semente. Como ela, cresce o 
Reino de Deus. Depois, refletiu sobre 
a missão do Pároco numa Paróquia e 
a relação dele com a comunidade e 
desta com ele. É missão do padre ex-
ercer a caridade pastoral, santificar a 

comunidade pela eucaristia, sustento da vida cristã, pelo sac-
ramento da penitência, pelo batismo, pela visita às famílias, 
pelas bênçãos, pela correção prudente dos que erram, pela 
solicitude com os pobres. É missão dele também governar 
ou administrar de forma justa e transparente, segundo a leg-
islação, os bens e recursos da Paróquia. Deve contar com os 
leigos, organizar o conselho econômico e o de pastoral, for-
talecer a união nas comunidades na dimensão da sinodalidade, 
numa Igreja de comunhão e participação. Exortou ao Pároco 
ser amoroso com as pessoas que lhe são confiadas e que estas 
sejam amorosas com ele, ajudando-o em sua missão. 

No final da celebração houve diversas manifestações:
- Noeli Perin pela expressiva delegação da Paróquia 
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São Francisco de Assis, Bairro Progresso de Erechim. De-
pois de suas palavras de gratidão ao ex-pároco, o grupo can-
tou “amigos para sempre”;

- Caciano Toigo, representando o poder legislativo do 
município;

- Leandro Putton, prefeito municipal. Observou que 
pela fé no Evangelho, por vezes mal utilizado, se pode su-
perar a pandemia, a miséria e se construir um mundo melhor, 
uma sociedade igualitária.

- Gilmar Sacomori, vice-prefeito, representante dos 
ministros. 

- Gentil Pazza, coordenador do Conselho Econômico. 
Por fim, falou Pe. Jóssi. Disse que estava chegando, mas 

que havia nascido em Gaurama. Com a transferência de Páro-
co, só muda o padre, porém o dom do sacerdócio permanece 
o mesmo. Destacou que chegava de mente e coração abertos, 
empenhado em trabalhar com todos, em manter o brilho e a 
alegria daquela terra, respeitando as diferenças. Pediu a oração 
de todos para poder corresponder à confiança nele depositada. 

Oficializado novo Pároco da Paróquia                                      
São Pedro de Erechim

Pe. Gilson Vanderlei Gomes 
Samuel foi oficializado Pároco da 
Paróquia São Pedro de Erechim pelo 
Bispo Diocesano, Dom Adimir Anto-
nio Mazali, em missa que presidiu no 
dia 29 de janeiro, concelebrada pelo 
Pe. Jóssi Golembiewski, empossado 
na véspera Pároco da Paróquia São 
Luiz Gonzaga de Gaurama, e Pe. An-
tonio Valentini Neto, do Centro Dioc-
esano. A missa teve a participação do 
Diácono Almeri Bornelli, de diversos ministros e outros rep-
resentantes das comunidades rurais e urbanas da Paróquia e 
uma caravana da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo 
Bento, onde Pe. Gilson era Pároco até o dia 22 passado. 

Logo no início da celebração, Pe. Gilson foi convi-
dado pelo Bispo a fazer sua profissão de fé e juramento de 
fidelidade apondo ao texto a sua assinatura.

Na homilia, Dom Adimir refletiu sobre dois pontos, as 
leituras e o evangelho do 4º Domingo do Tempo Comum Ano 
C e sobre a missão do Pároco na Paróquia. Dos textos bíblicos, 
ressaltou a vocação de Jeremias, escolhido por Deus ainda no 
ventre de sua mãe para ser profeta das nações, garantindo-lhe 
que não precisaria temer pois estaria sempre com ele. O hino 
à caridade de São Paulo na primeira carta aos coríntios na 
qual o Apóstolo acentua primazia do amor, sem o qual nada 
tem sentido. No evangelho, Cristo na sinagoga de Nazaré ad-
mirado e rejeitado por se apresentar como o enviado de Deus 
para anunciar a Boa Nova da Salvação. A respeito da missão 
do Pároco, o Bispo lembrou que o dom do Sacerdócio revela 
o amor de Deus e toca o coração humano e que a Paróquia é 
o lugar privilegiado para exercício do ministério presbiteral, 
que tem como prioridade a caridade pastoral. Referiu aspec-
tos do tríplice ofício pastoral do Pároco: anunciar a Palavra 
de Deus, animar a vida litúrgica da comunidade, celebran-
do os sacramentos, promovendo a adoração ao Santíssimo, 
procissões e outros aspectos da espiritualidade; conduzir a 
Paróquia, preservando seu patrimônio e administrando os 
seus recursos com a participação ativa dos leigos, especial-

mente através dos conselhos de pasto-
ral e de economia, cabendo-lhe sempre 
a responsabilidade última em tudo. 
Ao falar do dom do Sacerdócio, dom 
Adimir observou que a diocese está 
no limite no número de padres para 
atender as Paróquias. E a previsão de 
ordenação de novos padres, depois do 
Diácono Leonardo Fávero, a ser orde-
nado no próximo dia 26, será daqui a 
quatro anos. Se algum padre ficar im-

possibilidade para o trabalho, ele não teria como prover a sua 
função. Fez por isso insistente exortação à oração pelas vo-
cações sacerdotais, perseverança dos poucos seminaristas que 
a Diocese tem e pelo apoio e colaboração com os padres.

Concluída a homilia, Dom Adimir, seguindo do rito 
próprio de oficialização de Pároco, motivou Pe. Gilson a 
renovar seus compromissos de ordenação presbiteral e lhe 
entregou os símbolos de sua missão, a Bíblia, a chave do 
Sacrário, a estola da reconciliação e a água do batismo.

No final da celebração, houve alguns pronunciamen-
tos:

- Vandeir Kalinoski, pela delegação da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus de Paulo Bento. Ressaltou a dedi-
cação do Pe. Gilson naquela Paróquia. Mas, as mudanças 
são necessárias e a vida paroquial continua. Desejou que a 
nova missão lhe proporcione muita alegria. 

- Marilisa Dalmolin, pela Paróquia São Pedro, reit-
erando gratidão aos padres Agostinho e Jóssi, já manifestada 
anteriormente, apresentando boas-vindas ao novo Pároco. 
Assegurou que pode contar com a disponibilidade de todos, 
caminhando por uma Igreja sinodal. Desejou que pela inter-
cessão de São José, padroeiro da Diocese, de São Pedro, da 
Paróquia e dos santos e santas padroeiros das comunidades, 
Pe. Gilson viva a alegria de servir a exemplo de Cristo, com 
predileção para os mais necessitados. 

Por sua vez, Pe. Gilson dirigiu sua primeira mensagem 
aos novos paroquianos. Manifestou agradecimento a diver-
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sas pessoas e grupos. Expressou seu princípio de caminhar 
junto com todos e contando com sua colaboração, respeit-
ando a caminhada já feita. Lembrou que caminhar à luz da 
Palavra de Deus traz alegria e conduz ao rumo certo. Com 
uma chave ampliada na mão disse que ela seria o símbolo 
do seu trabalho. Lembrando São Pedro, o padroeiro, a quem 

Cristo confiou as chaves do Reino, ressaltou que ela repre-
senta seu projeto de abrir portas, numa Igreja em saída, que 
é sempre missionária, capaz de chegar a todos, levando-lhes 
o Evangelho em todos os lugares em que se encontrarem. 
Pediu à caravana de seus ex-paroquianos transmitir abraço 
ao Pe. João Zapani, seu novo Pároco.  

Padre Claudino Talaska retorna à Paróquia                          
Santa Teresinha de Estação como Pároco

Nos dois primeiros anos de seu 
ministério presbiteral, em 1994 e 1995, 
Pe. Claudino Talaska foi vigário paroquial 
da Paróquia Santa Teresinha de Estação. 
No domingo 06 de fevereiro, ele foi ofi-
cializado Pároco da mesma por Dom Adi-
mir Antonio Mazali em missa na igreja da 
sede paroquial, às 09h, concelebrada pelo 
Pe. Antonio Valentini Neto, chanceler da 
Cúria Diocesana e assessor de comuni-
cação, com a participação dos dois diáconos da Paróquia, Selin 
Picolli e Ivanir Copatti, elevado número de ministros e repre-
sentantes das comunidades. 

Iniciada a celebração, o Bispo esclareceu porque iria dar 
posse de Pároco daquela Paróquia ao Pe. Claudino Talaska e 
não ao Pe. Ivacir João Franco, como fora amplamente divul-
gado. Pe. Ivacir, dia 26 passado, chegou à casa paroquial com 
sua mudança. Na manhã do dia seguinte, menos de 24 horas 
depois de chegar, recolheu tudo e chamou transportadora para 
levar seus pertences a apartamento que possui em Erechim, sem 
nenhum contato prévio com o Bispo. Apenas lhe comunicou 
que, em vista de projeto pessoal, não assumiria a Paróquia. Tal 
projeto se refere ao que vem se dedicando há muito tempo na 
linha de remédios naturais com ampliação de atividades. Em 
vista desta decisão unilateral e à revelia do Pe. Ivacir, passível 
de sanção, o Bispo precisou tomar providência emergencial. 
Consultou o Pe. Claudino sobre a possibilidade de assumir a 
Paróquia de Estação e não a do Bairro Progresso, em Erechim 
para a qual fora nomeado e estava se preparando para a posse. 
Como foi muito disponível e aceitou, nomeou o Pe. Agostinho 
Francisco Dors, Vigário Geral da Diocese, como Pároco daque-
la Paróquia. Pediu que o assunto fosse dado por encerrado.

Feito o esclarecimento, solicitou ao Pe. Claudino confir-
mar sua profissão de fé e seu compromisso de fidelidade à Igre-
ja, com sua assinatura ao texto dos mesmos. 

Na homilia, Dom Adimir destacou a dimensão vocacio-
nal da primeira leitura e do Evangelho. Na leitura, Isaías teste-
munha como se sentiu chamado por Deus e na passagem do 
Evangelho, Cristo ensina a multidão na barca de Pedro e em 
seguida lhe diz para avançar para águas mais profundas e lançar 
a rede. Diante da pesca abundante, não conseguida na noite an-
terior toda, ele se declara pecador, indigno de diante dele. Mas 
Cristo lhe diz para não ter medo e que passaria a ser “pescador 
de homens”. O Bispo fez então motivação para o empenho por 
mais vocações sacerdotais, pois a Diocese está precisando de 

mais padres. Continuando sua reflexão com 
o povo, falou do compromisso do pároco 
com a comunidade e desta com ele. Cabe 
ao padre ensinar, santificar e governar, ser-
vir o povo em todos os aspectos, também os 
administrativos e especificou alguns detal-
hes. Exortou o Pe. Claudinoa  ser amoroso 
com o povo e ao povo a fazer o mesmo com 
o padre. Encerrada a reflexão, pediu ao Pe. 
Claudino para renovar os compromissos 

da ordenação presbiteral. Após, entregou-lhe símbolos de sua 
missão, bíblia, chave do sacrário, estola da reconciliação e a 
água do batismo. 

Diácono Ivanir Copatti, antes da bênção final, deu alguns 
avisos e dirigiu saudação ao novo Pároco. Iniciou citando a 
promessa de Deus a seu povo através do profeta Jeremias (3,15) 
– “dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos 
apascentarão com inteligência e sabedoria”. Ressaltou que, por 
isso, a comunidade estava em festa, acolhendo aquele que vai 
conduzir o rebanho formado por ela. Apresentou as boas-vindas 
ao Pe. Claudino e desejou que “o perfume das rosas de San-
ta Teresinha e o amor de Deus exale sempre nos corações de 
todas as pessoas e que possas sempre transmitir e testemun-
har o Evangelho para o povo estaçonense, erebanguense e ipi-
ranguense”, dos municípios que integram a Paróquia.

Pe. Claudino dirigiu sua primeira mensagem como Páro-
co aos participantes da celebração. Agradeceu a confiança do 
Bispo em lhe atribuir esta função, aos ministros e lideranças 
pela acolhida carinhosa. Ressaltou o trabalho do Pároco anteri-
or, Pe. Dirceu Dalla Roa, e que procurará dar-lhe continuidade. 
Confidenciou que quando o Bispo o chamou no dia 28 último 
e lhe solicitou esta missão se sentiu perplexo como o profeta 
Isaías na leitura da missa deste domingo. Mas que também com 
a certeza de que Deus estaria com ele como esteve com o Profe-
ta. Assim, se encontrava na função de Pároco da Paróquia pron-
to para lançar as redes em águas profundas, como Cristo orde-
nou a Pedro, conforme o Evangelho da missa, contando com 
a colaboração de todos. Lembrou que já estivera na Paróquia 
há 26 anos e que retornava com sua alegria, simplicidade e seu 
jeito de ser, com o propósito de caminhar junto com todos, com 
as comunidades e com as famílias. 

Dom Adimir solicitou a leitura da ata da celebração que 
tem seus efeitos legais. Pediu também que fosse assinada pelos 
padres, pelos diáconos, ministros e outras pessoas. 

Concluindo a cerimônia invocou a bênção sobre todos. 
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Padre João Zapani assume Paróquia de Paulo Bento
Em missa às 19h do dia 22 de janeiro na igreja Sagrado Coração 

de Jesus da sede paroquial de Paulo Bento, Dom Adimir Antonio 
Mazali oficializou Pe. João Zapani como Pároco daquela Paróquia. 

Uma delegação de São Valentim, onde Pe. João era Pároco até 
agora, participou da celebração. 

Depois de apresentá-lo aos participantes da celebração, o Bispo 
convidou Pe. João a renovar a fé e o compromisso de fidelidade à 
missão da Igreja. 

Após a homilia, motivou Pe. João a renovar seus compromissos 
de ordenação presbiteral e entregou-lhe a Bíblia, a estola, a chave do 
Sacrário e água da pia batismal,  símbolos de seu ofício de Pároco, a 

pregação, a celebração da reconciliação e outros sacramentos, a eucaristia e o batismo. 
Após a celebração houve confraternização no salão paroquial. 

Padre Paulo Bernardi, de Campinas do Sul
para Barão de Cotegipe

Depois de exercer seu ministério de 
Pároco da Paróquia N. Sra. dos Navegantes 
de Campinas do Sul nos últimos três, Pe. 
Paulo Cezar Bernardi foi oficializado pároco 
da Paróquia N. Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe por Dom Adimir Antonio Maza-
li em missa na igreja da sede na manhã do 
domingo 13 de fevereiro, o sexto do tempo 
comum do ano litúrgico C. Foi concelebrada 
pelo Pe. Antonio Valentini, do Centro Dioce-
sano, e teve a participação de uma delegação 
de Campinas do Sul com o diácono Osmar Lorenzi, dos pais 
e outros familiares do Pe. Paulo, diversos ministros e repre-
sentantes das comunidades de Barão de Cotegipe.

Iniciada a celebração, o Bispo solicitou ao Pe. Paulo 
fazer a profissão de fé e o juramento de fidelidade à Igreja 
assinando os respectivos textos.

Dom Adimir iniciou a homilia refletindo sobre as lei-
turas e o evangelho do dia. Na primeira leitura, o profeta 
Jeremias proclama feliz a pessoa que coloca sua confiança 
em Deus e infeliz a que não procede assim. A primeira é 
como árvore plantada junto ao rio que produz muitos frutos. 
Cabe a cada pessoa fazer a escolha. Na segunda leitura, São 
Paulo enfatiza a verdade fundamental da fé, a ressurreição 
de Cristo e nela, a ressurreição dos mortos. Na passagem do 
evangelho, a proclamação das 4 bem-aventuranças segundo 
São Lucas às quais contrapõe 4 mal-aventuranças. Felizes 
são os pobres, os famintos, os que choram, os perseguidos 
por seguirem o ensinamento de Jesus. Infelizes são os ricos, 
os que têm fartura, os que gozam a vida, os que são exalta-
dos pela sociedade. No segundo momento de sua reflexão, o 
Bispo destacou a grandeza do Sacerdócio e a tríplice missão 
do padre, especialmente do Pároco, ensinar, santificar e 

governar. Com a colaboração dos leigos, 
ele deve anunciar o Evangelho, transmitir 
a doutrina da Igreja, zelar pela catequese, 
pela formação de lideranças. Na missão de 
santificar, cabe-lhe celebrar os sacramentos, 
cujo centro é a santa missa, promover a pie-
dade popular, especialmente a adoração ao 
Santíssimo Sacramento do Altar, visitar as 
famílias, os doentes, ouvir e aconselhar os 
que o procuram. Na missão de governar, é 
responsável pela infraestrutura e pelos bens 

da Paróquia que devem ser administrados de forma transpar-
ente e justa. No exercício de sua missão, é indispensável o 
pároco contar com o Conselho de Pastoral e com o Conselho 
de Assuntos Econômicos, ambos com igual importância e 
sempre sob a sua coordenação. Pároco e paroquianos devem 
caminhar juntos, na dimensão da sinodalidade, muito res-
saltada pelo Papa Francisco. E o Bispo foi concluindo sua 
homilia exortando a todos a amar seu pároco e ele, por sua 
vez, amar o povo que é confiado a seu ministério.

Após a homilia, na continuidade ao rito de posse de 
Pároco, Dom Adimir convidou Pe. Paulo a renovar os com-
promissos da ordenação presbiteral e lhe entregou símbolos 
de sua missão, a Bíblia, a chave do sacrário, a estola roxa do 
sacramento da reconciliação e a água da pia batismal.

No final da celebração, duas pessoas saudaram Pe. 
Paulo e ele fez sua primeira mensagem aos novos paroqui-
anos. 

- Marisa Longo Bernardi, acompanhada de seu esposo, 
Evandro, lembrou que a Paróquia celebrou há pouco 84 anos 
de história, alicerçada nos valores bíblicos e inspirada na Sa-
grada Família. Expressou palavras de acolhida carinhosa ao 
Pe. Paulo que passa a fazer parte da história da Paróquia.  
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- Amilcar Cadart, pela delegação de Campinas do Sul. 
Observou que as transferências são difíceis no início, mas 
com consciência e discernimento se compreende que fazem 
parte da vida da Igreja. É necessário adaptar-se e continuar a 
caminhada. Ressaltou que o povo de Campinas do Sul apren-
deu muito com o Pe. Paulo. Por isso, expressou-lhe profunda 
gratidão. Assegurou às pessoas da Paróquia de Barão de Co-
tegipe que serão bem assistidas pelo novo Pároco. 

- Pe. Paulo iniciou sua mensagem com diversos agra-
decimentos. Em sua simplicidade, declarou que tentará 
atender a todos e ao que dele se espera, mas que não tem a 
formação bíblica do Pároco anterior, Pe. Jair Carlesso, e nem 
o jeito do Pe. Felipe Filippini que foi vigário paroquial com 
o mesmo. Disse que tem o seu jeito e pediu para que sejam 
evitados preconceitos. E enfatizou: “juntos, continuaremos 
a caminhada”.

Padre Paulo Caovilla, novo Pároco da Paróquia Santa Luzia, 
Erechim, apresenta seu primeiro projeto de ação

Transferido da Paróquia 
São Francisco de Assis de Mari-
ano Moro, onde atuou por três 
anos, Pe. Paulo Rogério Cao-
villa foi empossado Pároco da 
Paróquia Santa Luzia, Bairro At-
lântico de Erechim por Dom Ad-
imir Antonio Mazali em missa na 
noite do dia 18 de fevereiro, con-
celebrada pelos padres Maximi-
no Tiburski, atualmente vigário 
paroquial em Aratiba, e Antonio 
Valentini Neto, do Centro Dioce-
sano. A missa teve a participação 
de muitos ministros, lideranças 
das comunidades e das associações de moradores, de famil-
iares do novo Pároco e diversos membros da Paróquia de 
Mariano Moro. 

Seguindo o rito de posse de Pároco, no início da missa, 
Dom Adimir pediu ao Pe. Paulo a profissão da fé e o jura-
mento de fidelidade à Igreja, devidamente assinados. Após 
a homilia, solicitou-lhe a renovação dos compromissos de 
ordenação presbiteral e lhe entregou os símbolos de sua 
missão de anunciar a Palavra de Deus, celebrar a Eucaristia 
e os outros sacramentos – Bíblia, chave do sacrário, estola 
roxa e a água da pia batismal. 

Seguindo os textos bíblicos da liturgia do dia, carta 
de São Tiago sobre as obras da fé e evangelho de São Lucas 
sobre as condições para seguir Jesus, o Bispo ressaltou que 
o jeito de viver do discípulo de Cristo deve testemunhar o 
que ele diz acreditar. Crer em Jesus exige realizar o que ele 
fez, especialmente em favor dos necessitados, assumindo os 
valores que levam à participação na vida divina. Em vista 
da missão do padre, animar a vida cristã do povo, Pe. Pau-
lo fez sua profissão de fé e juramento de fidelidade à Igre-
ja. Exortou a todos a viver a partir da Palavra de Deus nas 
pequenas coisas concretas de cada dia. Na segunda parte de 
sua reflexão, Dom Adimir fez a catequese sobre a relação do 
padre com o povo e deste com o padre tendo presente o dom 
do sacerdócio e a missão que recebeu a ser vivida por todos 
no espírito da sinodalidade, isto é, numa caminhada conjun-

ta. A missão do padre é anun-
ciar a Boa Nova da Salvação, 
razão de ser da Igreja, santificar 
os que lhe são confiados e diri-
gi-los no caminho da salvação, 
zelando também pelos bens da 
Paróquia, a serem administrados 
com transparência e justiça com 
a participação efetiva dos leigos 
e leigas. Tudo isto tendo por base 
a espiritualidade de comunhão e 
participação, centrada na Eucar-
istia da qual tudo se irradia e para 
a qual tudo converge.

Nas manifestações do final da celebração falaram:
- Edivani Rossarola pela Paróquia de Mariano Moro 

destacando o carisma espiritual e virtudes do agora ex-páro-
co. É de alegria contagiante, de coração gigante, de dis-
ponibilidade a toda hora e para tudo o que for necessário, de 
amor genuíno, fonte de luz que ilumina a todos. Disse que a 
Paróquia de Mariano Moro o entregava agora à Paróquia do 
Atlântico assegurando que desenvolverá um trabalho muito 
frutuoso.

- Cristiani Weirich de Oliveira pela Paróquia Santa 
Luzia. Iniciou citando as palavras de Cristo no Evangelho 
do dia, “se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, 
tome sua cruz e me siga”. Pe. Paulo atendeu generosamente 
ao convite de Deus para o sacerdócio, o que é motivo de 
ação de graças. Apresentou-lhe acolhida oferecendo-lhe di-
sponibilidade para participar de sua missão, assumida em 
total obediência à Igreja. Os desafios são muitos, mas não 
estará sozinho. Desejou que Deus, por intercessão de Maria 
e de Santa Luzia, derrame abundantes graças sobre ele e so-
bre todos.

- Pe. Paulo, expressando agradecimento ao Bispo, 
aos padres, aos familiares, aos representantes de Mariano 
Moro, às lideranças do Atlântico e a outras pessoas por tudo 
o que lhe manifestaram. Ressaltou a razão de ser da Igreja, a 
missionariedade e que ele viveu a missão por 22 anos como 
padre de uma Congregação Religiosa, a dos Carlistas, em 
São Paulo. Em 2018, a convite de Dom José Gislon, então 
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Bispo de Erechim passou a trabalhar na Diocese na Paróquia 
de Mariano Moro, onde se sentiu plenamente integrado e 
feliz, tanto que, sem desvalorizar a etapa anterior, lhe foi 
mais difícil sair de lá do que de São Paulo. Observou que 
o povo de lá pode se sentir feliz por enviar um padre para 
o Atlântico, onde tem plena consciência de que a missão é 
grande. Porém não será realizada só por ele, mas com todos 
os membros da Paróquia. Destacou que uma das formas de 

realizar a missão por parte dele é ir para a casa das famílias. 
Por isso seu primeiro projeto de ação se realizará das 11h30 
às 13h30, ou seja, visitando as famílias e almoçando com 
elas num processo de proximidade e conhecimento mútuos. 

Concluídas as manifestações, o Bispo solicitou a leitu-
ra da ata e deu a bênção. 

Após a celebração, houve coquetel no salão do subso-
lo da igreja.

Padres da Diocese de Erexim concluem
Escola de Vida Sacerdotal

Pe. Edegar Passaglia, Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. 
da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim, e Pe. Giovani Momo, 
Vigário Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio 
Vargas, concluíram, no dia 28 de janeiro, curso da Escola de Vida 
Sacerdotal, desenvolvido pela Arquidiocese de Londrina, PR.

O curso teve três etapas de 15 dias cada, em julho de 2019, 
janeiro de 2020 e janeiro deste ano. Tendo como eixos sociológi-
co, psicológico, teológico e pedagógico, o curso visa proporcio-
nar experiência de vida e crescimento humano, espiritual e, espe-
cificamente, formativo, em vista de configuração a Cristo, o Bom 
Pastor.

Temas abordados, entre outros: o contexto das vocações 
hoje; cultura atual e juventude; dimensão comunitária da for-
mação; mídia; orientações psicológicas ao formador – a busca da 

maturidade; dimensão missionária na formação presbiteral; aspectos jurídico-institucionais da formação; pedagogia da 
formação; dimensão espiritual da formação – Bíblia, liturgia e oração; relação entre formandos e formadores...

A Escola continuará seu processo de formação com novos participantes em julho deste ano.

Paróquia da Catedral São José acolhe novo Pároco
e novo Vigário Paroquial

Na missa dominical das 09h 
na Catedral São José no dia 30 
de janeiro, Dom Adimir deu pos-
se canônica ao Pe. Clair Favreto 
como novo Pároco da Paróquia, e 
apresentou Pe. Felipe Fioravante 
Filippini como vigário paroquial, 
junto com Pe. Gladir Pedro Gia-
comel, nomeado também capelão 
do Santuário N. Sra. da Santa Cruz. 
Até agora, Pe. Clair era Reitor do 
Seminário Maior São José da Di-
ocese de Erexim em Passo Fundo 
e Pe. Felipe, vigário paroquial da 
paróquia N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe. Pe. Anto-
nio Valentini Neto, do Centro Diocesano, concelebrou a mis-
sa que teve Pe. Lucas André Stein, vice-reitor do Seminário 
e Santuário de Fátima, como mestre de cerimônias, a partic-
ipação do Diácono Pascoal Pozza, de lideranças das comuni-

dades da Paróquia, de familiares e 
amigos dos padres da Catedral, de 
irmãs do Sagrado Coração de Jesus 
de Porto Alegre e de irmãs Ursuli-
nas de Passo Fundo por sua relação 
com o Pe. Clair. 

Iniciada a celebração, Pe. 
Clair, por solicitação de Dom Ad-
imir, fez sua profissão de fé e seu 
compromisso de fidelidade à Igre-
ja, assinando o respetivo texto. 

Dois pontos integraram a 
homilia de Dom Adimir, as leitu-

ras bíblicas do dia e a missão do Pároco. As leituras apre-
sentavam a vocação de Jeremias com a promessa de Deus 
de acompanhá-lo sempre na missão de profeta das nações 
que lhe confiava; o hino à caridade, virtude teologal que 
permanece também na eternidade e que dá sentido a tudo. 
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No Evangelho, Cristo, enviado pelo Pai para anunciar a 
Boa Nova da Salvação, acolhido e rejeitado na sinagoga 
de Nazaré, onde se criara. Em relação à missão do Pároco, 
o Bispo acentuou a tríplice dimensão: anunciar Palavra de 
Deus, ensinando a Doutrina da Fé católica; santificar o povo 
pelos sacramentos e práticas de espiritualidade; conduzir, 
governar a Paróquia como o bom pastor que cuida de todos, 
corrigindo pacientemente quando necessário, incentivando 
sempre a todos, preservando o patrimônio e administrando 
com transparência e justiça os recursos com a participação 
ativa dos leigos e através, especialmente, do Conselho de 
Pastoral e o Conselho de assuntos econômicos. Exortou o 
Pároco a ser amoroso com seu povo e este com ele. Obser-
vou que a Diocese necessita urgentemente de mais padres, 
pedindo, por isso, a oração por novas vocações sacerdotais, 
a perseverança dos seminaristas, o apoio aos padres e a co-
laboração com eles em sua missão. 

Nos pronunciamentos de praxe no final da celebração 
falaram: 

- casal coordenador do Conselho Econômico, Wesley 
e Iraci Campos, dando as boas-vindas aos novos padres e 
renovando apreço e carinho ao Pe. Gladir. Destacou que os 
padres precisam do apoio do povo quanto este dos padres. 
Garantiu-lhes a oração e colaboração, bem como lhes dese-
jou muita saúde, luz, sabedoria e coragem na missão. 

- Pe. Gladir, agradecendo a Dom Adimir por sua con-
stante presença e incentivo na Paróquia. Disse ter a certeza 
de que os três padres formarão equipe coesa a serviço de 
todos, contando com a participação efetiva das lideranças.

- Pe. Clair, que iniciou sua primeira mensagem aos pa-
roquianos lembrando que em 1984, indo e retornando do tra-
balho passava pela Catedral na qual entrava para sua oração. 
Ficava imaginando como seria sua organização, mas nunca 
que um dia viesse a ser seu pároco, como lhe solicitou Dom 
Adimir em outubro passado. Observou que dos seus 27 anos 
de padre, a maioria os viveu na formação dos futuros padres. 
Continuou destacando três aspectos: agradecimento a Dom 
Adimir, à sua família, a amigos e amigas de perto e de longe; 
palavra ao povo da paróquia: conta com todos, como todos 
podem contar com ele, numa caminhada conjunta, sinodal, 
conforme orientação do Papa Francisco; pedido: oração por 
ele para ser o padre que esperam. Concluiu com passagens 
de uma espécie de poema do Pe. Alfredo Gonçalves, da Con-
gregação dos missionários de São Carlos, cujo carisma é a 
dedicação aos migrantes, intitulado “Expectativas e Espe-
ranças” – A expectativa tem os olhos na meta, a esperança 
os fixa no horizonte; A expectativa anseia pela chegada, a 
esperança curte a travessia; A expectativa sofre de estresse, 
a esperança se compraz na paciência; A expectativa surfa 
na onda da moda, a esperança pavimenta de princípios o 
caminho; A expectativa tende à superficialidade, a esperança 
mergulha nas águas profundas; A expectativa costuma col-
her o fruto verde, A esperança aguarda que a árvore o con-
ceda; A expectativa segue as leis do mercado, a esperança 
nutre-se pela fé e pela Palavra; A expectativa regala-se no 
shopping-center, a esperança se alimenta no encontro com 
Deus. Concluiu enfatizando que não traz expectativas, mas 
esperança.

Paróquia N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul,
acolhe Pároco e Vigário Paroquial

Em missa na igreja da sede 
paroquial N. Sra. dos Navegantes 
de Campinas do Sul, às 19h do dia 
11 de fevereiro, memória litúr-
gica de N. Sra. de Lourdes e 30º 
Dia Mundial do Doente, Dom 
Adimir Antonio Mazali deu pos-
se ao Valter Girelli, ex-reitor do 
Santuário Diocesano N. Sra. de 
Fátima, e apresentou oficialmente 
Pe. Edinaldo dos Santos Bruno 
como Vigário Paroquial daquela 
Paróquia. Concelebrou a missa Pe. Antonio Valentini, do 
Centro Diocesano, com a participação do Pe. Lucas Stein 
como cerimoniário, dos dois diáconos, de ministros e lider-
anças da Paróquia, de uma delegação do Santuário e de outra 
da Paróquia São Roque de Itatiba do Sul, em reconhecimen-
to ao Pe. Edinaldo que lá foi Pároco de 2015 a 2019, antes 
de um período de dois anos de recuperação e revitalização 
no Lar Sacerdotal no Seminário Diocesano. 

Seguindo a primeira par-
te do rito de posse de Pároco, o 
Bispo motivou Pe. Valter a fazer 
sua profissão de fé e juramento 
de fidelidade publicamente e as-
sinar o respectivo texto. Na se-
gunda parte do rito, após a hom-
ilia, solicitou-lhe a renovação de 
seus compromissos de ordenação 
presbiteral e lhe entregou os sím-
bolos de sua missão na Paróquia, 
a Bíblia, a chave do sacrário, a es-

tola do sacramento da reconciliação e a água da pia batismal. 
Dom Adimir desenvolveu sua homilia abordando três 

aspectos, a luz da Palavra de Deus, a memória litúrgica do 
dia e relação do Pároco com a comunidade e desta com ele. 
Quanto ao primeiro aspecto, exortou a todos a deixar-se ilu-
minar pela luz da Palavra de Deus. Pela primeira leitura, ela 
ensina que o ser humano nem sempre é fiel a Deus, mas 
Deus permanece fiel. A partir do Evangelho que apresentava 
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a cura do surdo que falava com dificuldade e a conclusão 
do povo de que Jesus fazia bem todas as coisas, ressaltou 
a importância de realizar bem todas as atividades da vida, 
pois dessa forma é que se alcança a santidade. Não há ne-
cessidade de grandes coisas para a santificação. Basta o zelo 
total nas pequenas coisas de cada dia. Em relação à cele-
bração de N. Sra. de Lourdes, recordou que a gruta de sua 
aparição na França é local de peregrinação de muitos enfer-
mos e de muitas curas. Recordou que isto motivou o Papa 
São João Paulo II, há 30 anos, a instituir o Dia Mundial do 
Doente e comentou aspectos da mensagem do Papa Fran-
cisco para o mesmo. Acentuou que o doente é sempre mais 
importante do que a sua doença. Ressaltou a importância de 
se ouvir o doente e da ação dos profissionais da saúde junto 
a ele, que se torna verdadeira missão. Observou que visi-
tar os doentes, levar-lhes consolo, garantir-lhes o necessário 
cuidado é missão de todos. Nessa dimensão, ganha especial 
importância a pastoral da saúde. No terceiro ponto da hom-
ilia, abordou a tríplice missão do Pároco, ensinar, santificar 
e governar o povo da Paróquia que lhe foi confiada, lugar 
próprio de seu ministério. Ele é seu pastor, que, a exemplo 
de Cristo, deve orientar e fortalecer seu rebanho, numa es-
piritualidade centrada na Eucaristia e no sacramento da rec-
onciliação. O Pároco deve fomentar a participação efetiva de 
todos, especialmente nas diversas pastorais, serviços e mov-
imentos, numa caminhada conjunta, sinodal, como orienta o 
Papa Francisco. Exortou ao Pároco e ao Vigário Paroquial a 
amar seu povo, com coração de pai, a exemplo de São José, 
e ao povo, amar seus padres. 

Nas manifestações do final da celebração falaram:

- Marlei Brandão pela Paróquia, ressaltando que as co-
munidades acolhem de braços abertos aos dois padres com 
plena disposição de caminhar sob sua orientação. Desejou que 
possam realizar a missão recebida e que N. Sra. os acompanhe. 

- Pe. Edinaldo, relatando aspectos de sua vida. Nas-
ceu no interior da Bahia. Pertencia à Congregação dos Mis-
sionários da Salette, na qual foi ordenado padre em 29 de 
dezembro de 2002. Em 2014, pediu para passar para a Dio-
cese de Erexim e foi aceito. Trabalhou na Paróquia São Cris-
tóvão e em Itatiba do Sul. Nos últimos dois anos ficou no Lar 
Sacerdotal que lhe proporcionou recuperação, revitalização 
física, emocional, espiritual e ministerial. Agradeceu com 
ênfase a todas as pessoas que o apoiaram, rezaram por ele, 
especialmente sua mãe, falecida em outubro passado. 

- Pe. Valter. Saudou e agradeceu a diversas pessoas e 
grupos. Declarou que de agora em diante a sua “terra san-
ta” é a Paróquia da qual acabava de ser oficializado Pároco. 
Recordou atividades já realizadas na paróquia, ainda como 
seminarista e depois como padre. Referiu-se a seu lema, ti-
rado das palavras de Cristo, “estou entre vós como quem 
serve”. Sempre se empenhou em fazer da vida um serviço, 
sendo fiel à Igreja, preferindo errar com ela a acertar sozin-
ho. Confirmou a todos na função que estão exercendo.

- Representantes do Santuário. Saudaram o ex-reitor 
através de um canto. 

Após as manifestações, foi lida a ata da celebração, que 
tem valor jurídico, e o Bispo deu a bênção conclusiva a todos. 

Um bom número de participantes dirigiu-se ao salão 
paroquial para o jantar de confraternização.

Lembrando motivação para ir ao Seminário, 
Pe. Alvise assume Paróquia de São Valentim

Pe. Alvise Follador, ex-páro-
co da Catedral diocesana, foi ofici-
alizado Pároco da Paróquia são Val-
entim de São Valentim, terra de 14 
padres, três deles bispos, por Dom 
Adimir Antonio Mazali, em missa 
às 18h do dia 05 de fevereiro, na 
sede paroquial da mesma, concele-
brada pelos padres Moacir Noskos-
ki, pároco em Erval Grande e Anto-
nio Valentini Neto, do Centro Diocesano. 

Depois das saudações iniciais, o Bispo pediu ao Pe. 
Alvise que fizesse a profissão de fé e o juramento de fideli-
dade à Igreja, como primeira parte do rito de posse de Páro-
co. 

No primeiro ponto de sua homilia, Dom Adimir de-
stacou aspectos da Palavra de Deus do domingo, o 5º do 
Tempo Comum Ano Litúrgico C, a vocação de Isaías e o 
chamado de Cristo a pescadores do Lago de Genesaré para 

serem “pescadores” de homens, 
após realizar pesca milagrosa em 
águas profundas. Diante da visão 
da glória de Deus, Isaías sentiu-se 
indigno da missão, mas Deus lhe 
assegurou que não deveria ter 
medo, pois o acompanharia sem-
pre. São Pedro, diante do sinal da 
pesca abundante seguindo a ordem 
de Cristo, declarou-se pecador. 

Cristo, porém, lhe disse que não deveria ter medo e de então 
diante seria pescador de homens. A partir das duas passagens 
bíblicas. Dom Adimir fez incisiva motivação ao cultivo de 
novas vocações sacerdotais, desejando que a Paróquia de 
São Valentim venha a ser novamente terra de muitos outros 
padres. Dirigindo-se ao Pe. Alvise, o exortou a confiar em 
Deus diante do desafio da nova missão. Na segunda parte 
da homilia, o Bispo falou da relação do Pároco com comu-
nidade e desta com o mesmo. Ressaltou aspectos da tríplice 
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missão do Pároco, ensinar, santifi car e governar ou o serviço 
pastoral ao povo, a direção da Paróquia em todos os senti-
dos, também no administrativo, zelando para que os recur-
sos sejam aplicados com transparência e justiça e garantindo 
a manutenção da infraestrutura. 

Depois da refl exão, motivou Pe. Alvise a renovar os 
compromissos de sua ordenação presbiteral. A seguir, en-
tregou-lhe símbolos desta tríplice missão, a Bíblia, a chave 
do sacrário, a estola da reconciliação e mencionou a água do 
batismo. 

Após a oração fi nal da celebração, houve diversos pro-
nunciamentos.

- Wanderlei Campos, pela Catedral São José, seus con-
selhos de pastoral e de economia, pastorais movimentos e 
equipes diversas. Iniciou lembrando as mudanças periódi-
cas de padres. Fazem parte de seu ministério. Característica 
de sua vida é de estrada. Agradeceu calorosamente ao Pe. 
Alvise por múltiplos aspectos de seus 10 anos à frente da 
Paróquia da Catedral. Disse à comunidade paroquial de São 
Valentim que estava recebendo um grande presente e mo-
tivou a todos a acolhê-lo com carinho, participando de suas 
atividades, pois nenhum padre trabalha sozinho.

- Rafael Lazzari, coordenador do Conselho Econômico 
da sede paroquial, apresentando boas-vindas ao novo Pároco 
e assegurando apoio e disposição de caminhar juntos.

- Claudimir Paniz, Prefeito Municipal, expressando 
desejo de que Pe. Alvise se sinta em casa nesta sua missão 
e enfatizando que todos estão ansiosos por conhecê-lo e 
dispostos a participar de suas atividades pastorais. Reno-

vou agradecimentos ao Pároco anterior, Pe. João Zappani, 
do qual foi aluno quando estudou no Seminário N. Sra. de 
Fátima. 

- Tânia Maria Sala, pelo Coral Cole dei Fiori. Saudou o 
novo Pároco e convidou o grupo a executar canto de acolhida. 

- Pe. Alvise, que iniciou sua primeira mensagem aos 
novos paroquianos com o canto “como é bonito, Senhor, no 
meio do povo, escutar tua voz...”. Ressaltou que se encontra-
va na Paróquia para continuar a caminhada de fé do povo e o 
trabalho de seus predecessores, desde o primeiro Pároco, Pe. 
Estevão Wonsowski. Emocionado, lembrou o dia em que o 
animador vocacional da Diocese, o então Pe. Demétrio Val-
entini, visitou sua família, 08 de novembro de 1975, dia de 
seu aniversário, motivando-o para entrar no Seminário e lhe 
deu o livrinho do evangelho de São Marcos que ele ainda 
conserva e apresentou a todos. Lembrou que a Paróquia tem 
diversos padres e três deles bispos. A primeira ordenação 
presbiteral de que participou foi de um deles, Valter Girelli, 
no dia 13 de dezembro de 1980. Expressou sua disposição 
de caminhar com todos na Paróquia, com a Área Pastoral e 
com a Diocese. Com esforço por conter a emoção, agrade-
ceu a diversos colaboradores diretos na Catedral, a famili-
ares e outros presentes ou não na celebração. Por fi m, mo-
tivou a todos à preparação da festa do padroeiro, no próximo 
domingo, dia 13.

Antes da bênção fi nal, Dom Adimir pediu a leitura da 
ata e sua assinatura com ele, dos padres, ministros, membros 
dos conselhos e outros. 

Após a missa, houve coquetel no Salão Paroquial. 

Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista,
Erechim, com novo Pároco

Continuando como Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. Jair Carlesso 
foi ofi cializado por Dom Adimir como Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida do 
Bairro Bela Vista de Erechim, em missa às 09h do dia 23 de janeiro. 

Depois de apresentá-lo aos participantes da celebração, o Bispo convidou 
Pe. Jair a renovar a profi ssão de fé e o compromisso de fi delidade à missão da 
Igreja. Após a homilia, solicitou-lhe renovar os compromissos da ordenação pres-
biteral e entregou-lhe os símbolos de seu ofício de pregar a Palavra de Deus, 
celebrar a Eucaristia, a Confi ssão, o Batismo e os outros sacramentos, a Bíblia, a 
estola, a chave do sacrário e a água da pia batismal.

Desde 30 de julho passado, Pe. Wolney Toigo era o Administrador Paroqui-
al da referida Paróquia. Ele retornou para sua Diocese, Palmas-Francisco Beltrão, 

PR. Desde 2018, o Pároco era Pe. Maicon Malacarne, que está em Roma para especialização em Teologia Moral. 
Ao meio-dia, houve confraternização no salão paroquial. 

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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Pe. Maximino Tiburski oficializado Pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis de Mariano Moro

Na noite do dia 19 de fe-
vereiro, Dom Adimir Antonio 
Mazali deu posse ao Pe. Maximino 
Tiburski como Pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis de Mariano 
Moro em missa concelebrada pelos 
padres Milton Mattia, Pároco da 
Paróquia Santa Isabel da Hungria 
de Três Arroios, Dirceu Balestrin, 
Pároco da Paróquia São Tiago de 
Aratiba e Antonio Valentini, do 
Centro Diocesano. Participaram da celebração ministros, 
lideranças, representantes das comunidades de Mariano 
Moro e uma delegação de mais de 40 pessoas da Paróquia 
de Aratiba, onde Pe. Maximino foi vigário paroquial no ano 
passado. 

Na primeira parte do rito de oficialização de Páro-
cos, Pe. Maximino, diante do Bispo e da assembleia fez sua 
profissão de fé e juramento de fidelidade à Igreja, assinando 
os seus textos. Na segunda parte, depois da homilia, o Bis-
po o convidou a renovar seus compromissos de ordenação 
presbiteral e lhe entregou a Bíblia, a chave do Sacrário, a 
estola e a água da pia batismal, indicando sua missão de 
anunciar a Palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, cel-
ebrar os sacramentos, conduzir o povo e administrar os re-
cursos e imóveis da Paróquia. 

Na primeira parte de sua homilia, Dom Adimir refle-
tiu aspectos das leituras e do evangelho do dia. Na primeira 
leitura, o autor apresenta o episódio da vida do rei Davi. 
Poderia ter matado Saul que o procurava para assassiná-lo, 
mas não o fez, lembrado de que Deus é bondoso e com-
passivo para com todos. Na segunda leitura, na sequência 
do domingo anterior, São Paulo continua a explicitar a res-
surreição, fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Fomos 
criados mortais, mas, vivificados em Cristo, somos criatu-
ras novas e ressuscitaremos com Ele. No evangelho, Jesus 
propõe a prática do verdadeiro amor que inclui o perdão a 
todos, também aos que, eventualmente odeiem, caluniem, 
amaldiçoem, com a grande máxima da boa convivência – 
fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Na 
segunda parte, ressaltou orientações da Igreja para o Padre 
e para o povo, para uma relação de comunhão e partici-
pação, no espírito da sinodalidade, ou seja, de caminhar 
juntos. A missão do Padre é ensinar, santificar e gover-
nar. Para realizá-la, promoverá o cultivo e a formação da 
fé do povo, tendo a Eucaristia como centro de tudo. Com 
total disponibilidade, garantirá que todos possam celebrar 
os sacramentos da iniciação à vida cristã, a confissão e os 

outros sacramentos; visitará as 
famílias, especialmente os enfer-
mos. Conduzirá a Paróquia com 
a participação efetiva dos leigos e 
leigas, tendo especialmente o Con-
selho de Pastoral e o de Assuntos 
Econômicos, que têm a mesma im-
portância e dos quais ele é sempre 
o coordenador. 

Antes da leitura da ata e da 
bênção final, houve as seguintes 

manifestações:
- Do Padre Dirceu Balestrin, pela Paróquia de Arati-

ba. Iniciou fazendo referência ao Comandante da Brigada 
Militar de Aratiba, Edson Roberto Oftinoski, que estava 
animando os cantos com violão.  Expressou o agradeci-
mento do povo de Aratiba ao Pe. Maximino por seu tra-
balho lá no último ano. Destacou seu jeito simples, serviçal, 
de fácil diálogo. Recordando o lema dele, “estou entre vós 
como quem serve”, testemunhou que o realiza por seu aten-
dimento a todos e desejou que São Francisco de Assis o 
inspire e norteie para realizar frutuoso ministério na nova 
missão. Convidou a vereadora de Aratiba, Márcia Mat-
té, a entregar-lhe menção de aplauso e agradecimento da 
Câmara daquele município. A convite dela, Pe. Maximino 
leu a placa para os presentes.

- do ministro leitor e acólito Wagner Pizatto da 
Paróquia de Mariano Moro. Assegurou ao n ovo Pároco 
que era muito bem-vindo e passava a fazer parte de cada 
família. Como pastor conhece suas ovelhas, conhecerá a 
cada um dos seus paroquianos. Desejou que os ajude a 
descobrir sempre mais o sentido da vida e da história. Os 
desafios são muitos, mas não estará só, na certeza de que 
juntos carregarão a cruz que leva à alegria da ressurreição. 
Que possa realizar a missão com amor, oração, fidelidade 
e prontidão, como a assumiu em obediência à Igreja. Que 
suas mãos ungidas derramem as bênçãos divinas sobre to-
dos 

- do Pe. Maximino. Agradeceu a Dom Adimir, à 
Paróquia de Aratiba, aos familiares e a outras pessoas. Te-
stemunhou sentir-se muito bem acolhido na nova missão 
e que terá a alegria de conhecer e amar a cada integrante 
da Paróquia. Convidou a todos a caminhar juntos, cada um 
com seu jeito de servir o Senhor. Declarou ser simples, filho 
de agricultores e que conta com o apoio de todos. Veio para 
somar, respeitando a caminhada da Paróquia. Conta com 
todos e todos podem contar com ele. 
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Pilares da espiritualidade do Beato Carlo Acutis,            

Eucaristia, N. Sra. e amor aos pobres

Notícias

Conforme notícia acima, relíquia 
do jovem beato Carlo Acutis foi solen-
emente colocada igreja S. Cristóvão do 
Bairro do mesmo nome em Erechim 
pelo Bispo Diocesano, Dom Adimir 
Antonio Mazali no dia 11 de fevereiro. 
Espera que ela seja incentivo da 
devoção a este jovem beato e estímulo 
a todos, mas especialmente aos jovens 
a cultivarem a espiritualidade que ele 
viveu, fundamentada na participação 
na Eucaristia, na devoção a Nossa Senhora e no amor aos po-
bres. Carlo Acutis nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 3 de 
maio de 1991. Alguns meses depois, seus pais se transferiam 
para Milão, Itália. Em sua adolescência, foi diagnosticado com 
leucemia. De profunda fé, declarou: ofereço todo o meu sofri-
mento ao Senhor, ao Papa e à Igreja. Faleceu no dia 12 de outu 
bro de 2006, com apenas 15 anos e cinco meses. 

Seu processo de canonização foi iniciado em 2013. 
Foi declarado beato em 10 de outubro de 2018. É consider-
ado apóstolo na Internet. 

Um biógrafo o considera um gê-
nio, “porque mesmo não tendo comple-
tado os estudos especializados, era ca-
paz de criar programas de computador 
melhor que os acadêmicos e de usar as 
mídias sociais com o objetivo de evan-
gelização e promoção humana". 

Os pilares de sua espirituali-
dade eram Nossa Senhora e a Euca-
ristia, da qual participava todos os 
dias, e seu amor pelos pobres. Em 

casa, pedia para colocar a sobra de comida em recipientes, 
para então levá-la aos desabrigados locais. 

À noite costumava ir com os pais pelas ruas de Milão, 
para distribuir cobertores e refeições quentes aos desabrigados. 

Dava a justa medida ao dinheiro e se zangava quando que-
riam comprar-lhe um segundo par de sapatos. Tinha o hábito de 
juntar as ajudas semanais que lhe eram dadas pela família para 
entregá-las aos necessitados da Obra de São Francisco em Milão. 

A seu pedido, pelo amor que dedicava a São Francis-
co, seus restos mortais foram transladados para Assis. 

Seminário e Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima
com novo Reitor

Presidindo a missa das 18h30 do 
dia 12 de fevereiro, Dom Adimir Anto-
nio Mazali deu posse ao Pe. José Car-
los Sala, ex-pároco da Paróquia Santa 
Luzia do Bairro Atlântico de Erechim, 
como reitor do Seminário e do San-
tuário diocesano N. Sra. de Fátima. A 
missa, concelebrada pelo Pe. Antonio 
Valentini Neto, do Centro Diocesano, 
contou com a participação do Pe. Lu-
cas André Stein, Vice-Reitor, como 
cerimoniário, de diversos ministros, 
de numeroso grupo da Paróquia Santa 
Luzia, do coral Na. Sra. de Fátima, do qual Pe. Sala é o mae-
stro, da mãe e de familiares dele, de frequentadores assíduos 
do Santuário e de outras pessoas.

Ao iniciar a celebração, o Bispo saudou os mencio-
nados grupos participantes e disse que o Santuário iniciava 
uma nova etapa, com muitas coisas sendo continuadas e com 
outras a serem introduzidas. Pediu a leitura da provisão de 
nomeação do Pe. Sala para a função, que destaca alguns as-
pectos da natureza e missão do Santuário. Convidou o novo 
reitor a fazer sua profissão de fé e seu compromisso de fidel-
idade à Igreja, assinando o texto dos mesmos.

Dom Adimir iniciou a homilia 
refletindo as leituras e o evangelho do 
domingo, o sexto do tempo comum do 
ano litúrgico C. A primeira leitura apre-
senta a advertência incisiva do profeta 
Jeremias a respeito da escolha entre os 
dois caminhos da vida, dizendo ser fe-
liz a pessoa que confia em Deus e in-
feliz a que confia simplesmente no ser 
humano, esquecendo-se de Deus. A au-
tossuficiência torna vazia e sem sentido 
a vida humana. Na segunda leitura, o 
Apóstolo São Paulo afirma de forma 

incisiva a fé na ressurreição de Cristo e na ressurreição de 
todos os que nele depositam sua fé.  O evangelho apresenta 
a versão de Lucas das bem-aventuranças, citando apenas 4, 
mas com a sua contraposição de 4 mal-aventuranças. Feliz-
es são os que vivem os valores do reino, a simplicidade, a 
humildade, a solidariedade, especialmente com os pobres. 
Infelizes são os prepotentes, dominadores, orgulhosos, au-
tossuficientes. No segundo ponto de sua reflexão, Dom 
Adimir destacou aspectos da natureza da vida de um San-
tuário. Embora não seja Paróquia, não deixa de ser espaço 
privilegiado do exercício do ministério presbiteral. Ele deve 
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ser lugar de fé, ponto de comunhão, integrado na Diocese. 
Ele é lugar especial de evangelização. No terceiro ponto de 
sua pregação, o bispo ressaltou a tríplice missão do reitor 
do Santuário, como de todo padre, ensinar, santificar e gov-
ernar. Motivou-o a acolher os devotos como são, indepen-
dentemente de suas condições, ajudando-os a fortalecer sua 
fé e seu compromisso de colaborar na construção de uma 
sociedade justa e fraterna, de participar ativamente de suas 
comunidades. Que eles possam encontrar remédio para suas 
feridas, alívio em suas dores e consolo em suas provações, 
tornando o Santuário bálsamo confortador. Que ele e sua 
esplanada sejam lugar de encontro das famílias, ambiente 
próprio para a oração, para o cultivo da devoção a Maria, 
sob a invocação de N. Sra. de Fátima, com novena perma-
nente a ela. Concluiu exortando os fiéis a serem amorosos 
com os padres do Santuário e estes com eles. 

Antes da bênção, Pe. Lucas motivou a manifestação de 
representante da Paróquia Santa Luzia e da equipe de liturg-
ia e ministros do Santuário.

Pela Paróquia Santa Luzia falou Marília Fochesat-
to. Ressaltou o trabalho frutuoso do Pe. Sala e que todos o 
queriam lá. Mas foi chamado para outra missão, conduzir o 
Santuário. Seu amor a Maria será ainda maior. Dará tudo de 
si para que o Santuário seja cada vez mais a casa de Maria. 
Desejou que ela o conduza pela mão no caminho que leva a 
seu Filho Jesus.

Pelo Santuário, Anna Teixeira deu as boas-vindas ao 
novo reitor, desejando que a Mãe de Fátima lhe conceda 
muitas graças e saúde para realizar frutuoso ministério na 
nova missão.

 Após as duas saudações, Pe. Sala fez seu pronunci-
amento, iniciando com o canto eis-me com o coral N. Sra. 
de Fátima. Imbuído de amor à Igreja e como humilde colab-
orador da obra de Deus estava aí para trabalhar no Santuário 
e no Seminário, riqueza para a Igreja, com história feita a 
muitas mãos. Observou poder dizer que conhece bem a casa, 
pois nela viveu 7 anos como seminaristas, 5 como formador 
e lecionou música aos seminaristas por 14 anos. Recordou a 
revitalização do Santuário e da esplanada feita recentemente 
para que ele seja o que deve ser, lugar da transcendência. 
Convidou a todos a uma caminhada conjunta de qualificação 
e aprofundamento da fé e da liturgia. Anunciou um primeiro 
encontro geral para projetar este caminho conjunto; que o 
Santuário ficará aberto para acolher a todos e que a partir do 
dia 09 de março, na quarta-feira, às 15h e às 18h30, haverá 
a missa da saúde, com bênção e imposição das mãos. A 
quarta-feira será também o dia da novena perpétua no San-
tuário de Fátima. Anunciou ainda seu desejo de intensificar 
e qualificar a música ambiente na esplanada, música sacra 
e orquestrada, que leva a pensar em Deus, a refletir sobre a 
vida, a discernir as decisões a tomar e assim encontrar a paz. 
Concluiu sua mensagem pedindo a Maria que interceda jun-
to a Deus proteção constante e seja amparo hoje e sempre. 
(A seguir, íntegra do pronunciamento do Pe. Sala)

Concluindo a celebração, Dom Adimir motivou a 
oração da Ave Maria pelas vocações e pelos padres do 
Seminário e deu a bênção final.

Após a celebração houve coquetel no salão de eventos.

Íntegra do pronunciamento do Pe. José Carlos Sala
(Canto ‘Eis-me aqui’ - coral)

 Eis-me aqui... atendendo ao 
chamado e às necessidades da Igre-
ja, eis-me aqui pra fazer tua vontade, 
Senhor!

  (Saudações: Bispo, padres, 
Pe. Lucas, família (mãe Maria, irmãs 
Eliane e Tânia, cunhados Celso e Fa-
biano, sobrinhos Eduardo, Arthur, 
Romeu e Maria Clara, pai Olinto 
im memoriam), Equipes de Liturg-
ia do Santuário, ministros da Eucaristia, colaboradores do 
Seminário, os padres do Lar Sacerdotal, representantes da 
paróquia Santa Luzia, Coral Nossa Senhora de Fátima, to-
dos os presentes aqui no Santuário e todos que acompanham 
pelo youtube ou facebook, enfim, todos os que amam e fre-
quentam o Santuário).

 Na canção da vida, somos todos artistas, humildes 
colaboradores da obra de Deus! Esta frase acompanha-me 
desde a minha ordenação há 24 anos, e tem sido uma forte 
motivação em todos os lugares por onde já trabalhei: mov-

ido por um profundo amor à Igreja e 
como humilde colaborador da obra de 
Deus! Senhor Bispo, colegas padres e 
todos os que amam o Santuário, estou 
aqui como um humilde colaborador da 
obra de Deus. E esta obra, Seminário e 
Santuário, que obra! Que tesouro para 
a Igreja! Que história linda, quantos 
seminaristas por aqui passaram; quan-
tas histórias de vida guardam estas 

paredes... quanto bem já tem feito o Santuário para tantos 
corações; e para a caminhada da Igreja particular da dio-
cese de Erexim, um espaço referencial na formação de lider-
anças, nestes 50 anos de diocese. Coloco-me em reverência 
e com profundo respeito a todos os que vieram antes de nós 
na história do Seminário e Santuário. Reitores (ao Pe. Valter 
que imediatamente me antecedeu), formadores, bispos, co-
laboradores, ajudantes anônimos, você deve ter um amigo ou 
parente que já ajudou no Seminário, membros de equipes de 
liturgia,... muitos já falecidos... Uma história feita a muitas 
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mãos, desde a sua inauguração em 1953. Esta história conti-
nua com a graça de Deus, sob o impulso do Espírito Santo e 
a proteção da Mãe de Fátima. E nós, que hoje aqui estamos, 
temos a responsabilidade, em respeito a quem veio antes de 
nós, de zelarmos e cuidarmos desta obra, fortalecendo a sua 
identidade. 

 Temos, portanto, a responsabilidade de fazer a roda 
desta história continuar girando, fundamentados nas orien-
tações da Igreja, abertos aos sinais dos tempos, e desafiados 
pelo momento presente, que exige de nós bom discernimen-
to, sabedoria, espírito de comunhão, respeito ao diferente, 
leveza, serenidade, diálogo, coragem e fé. E tudo isso se 
faz no caminho! Passo a passo, pouco a pouco, cada dia e 
todo o dia, o caminho se faz! Cremos numa Igreja de pro-
cessos, de caminho, e não de eventos. Um caminho que se 
faz belo pelas pequenas coisas de cada dia, feitas com amor, 
que se interconectam e se entrelaçam, formando o mosaico 
do caminho, como canta o salmista ‘ensinai-nos a contar os 
nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria!’

Posso dizer que conheço bem esta casa, com a con-
sciência clara de que os tempos mudam. Mas, como estu-
dante, residi aqui por 7 anos; a primeira romaria que ajudei a 
animar foi em 1983, e desde lá, mantive assiduidade, mesmo 
quando estava estudando em outras cidades, ausentei-me nos 
anos em que estive a serviço da CNBB em Brasília; durante 
14 anos lecionei Música para os seminar-
istas; por 5 anos fui formador residindo 
aqui; foi aqui que em 2003 iniciei o Coral 
Nossa Senhora de Fátima e, nos últimos 
anos, uma vez ao mês, regularmente mar-
camos presença. Esta casa, portanto, guar-
da muitas histórias da minha vida. E ago-
ra, andando pelas tantas salas e cômodos, 
brota uma ponta de nostalgia ao constatar 
a foça implacável do tempo transforman-
do os ambientes.

Embora o conjunto deste espaço, 
em nossa cidade e região, seja costumei-
ramente chamado de ‘Seminário’, hoje, a 
maior razão de ser deste espaço é o San-
tuário. Há não muito tempo atrás, quando 
a diocese ainda tinha aqui a escola de ensino fundamental 
e médio, havia aqui muitos seminaristas. No ano que entrei 
havia mais de 100. Aos poucos, por uma questão de adap-
tação à realidade, deixamos de ter a escola e hoje temos so-
mente o curso propedêutico - ano de discernimento antes do 
curso de filosofia. 

Por isso, nosso foco é o Santuário. E nós podemos 
dizer com orgulho e alegria: Em nossa diocese, temos um 
Santuário! Coração espiritual a impulsionar vida, luz e espe-
rança para todas as artérias do corpo da diocese de Erexim, 
e também, muito além dos limites da diocese, para todas as 
pessoas que acompanham diariamente pelas mídias sociais 
ou que visitam o Santuário em peregrinação. Há pouco tem-
po foi feita uma revitalização geral da esplanada e do próprio 

Santuário, tudo para darmos um rosto adequado àquilo que 
se almeja ver, sentir e vivenciar em um Santuário: Lugar de 
oração, lugar de encontro com Deus, lugar de paz, lugar de 
fé, lugar de transcendência... e quando falo o ‘lugar’ não me 
refiro somente ao interior do Santuário, mas todo este con-
junto, incluindo a esplanada. No primeiro passo, ao entrar-
mos na esplanada pela Av. Sete, somos convidados à interi-
orização, à abertura para a presença de Deus, à paz que traz 
equilíbrio, um mergulho numa fonte que alimenta a coragem 
e a esperança, elementos tão necessários e imprescindíveis 
para todas as pessoas, nestes tempos de incertezas em que 
vivemos.  

 A liturgia, ‘fonte e ponto culminante de toda ação 
da Igreja’, tem função primordial e central na Pastoral do 
Santuário. Em sendo assim, dedicaremos especial atenção à 
liturgia e à formação de todos os agentes da pastoral litúrgi-
ca. A grandeza da liturgia, como mandato do próprio Senhor 
‘fazei isto em memória de mim’, exige de nós espirituali-
dade profunda e formação constante. Quantas pessoas ded-
icadas, que deixam suas atividades e vêm servir à liturgia 
do Santuário! Leitores, salmistas, cantores, instrumentistas, 
ministros, quem recebe as intenções... obrigado pelo serviço 
e dedicação! E, proponho para todos vocês, membros das 
equipes de liturgia do Santuário: Vamos juntos percorrer um 
caminho de qualificação e formação, para crescimento na fé e 

para entendermos e vivenciarmos melhor 
tudo o que envolve a nossa sagrada liturg-
ia. Por isso, faço uma convocação para 
vocês - membros das equipes de liturgia 
do Santuário, instrumentistas, leitores, 
cantores, ministros -, dia 18 de fevereiro, 
sexta-feira, às 19h30 - vamos fazer um 
primeiro encontro para organizarmos jun-
tos um projeto de formação em liturgia, 
sem imposição, mas uma construção con-
junta. E, tenho certeza que juntos faremos 
um belo caminho de crescimento na fé e 
formação litúrgica.

 Para que o Santuário possa 
cumprir melhor a sua função de acolher o 
povo, desejamos deixá-lo aberto durante o 

dia, para que as pessoas possam viver um momento de silên-
cio e oração. Assim, já começamos as tratativas e, num fu-
turo próximo, teremos o Santuário aberto durante o dia para 
acolher, inclusive, peregrinos que venham de outras cidades.

 O Santuário é um lugar que acolhe muita gente em 
busca de saúde – saúde física, mental, emocional e espiritu-
al. Quantos dramas humanos aqui são derramados! Quando 
a fragilidade se avizinha, buscamos em Deus a fortaleza para 
seguir em frente. O Santuário, pela ternura e intercessão da 
Mãe de Fátima, é um bálsamo a amenizar as dores da vida 
e atenua os dramas e dores do humano frágil e limitado. Por 
isso, a partir do dia 09 de março, teremos aqui, todas as quar-
tas-feiras, às 15h e às 18h30, a Missa da Saúde, com bênção 
e imposição das mãos individual. Também, a quarta-feira, 
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nesses dois horários, será o dia da Novena Perpétua no San-
tuário de Fátima. Iniciaremos no dia 09 de março, na primei-
ra semana da quaresma. Reze conosco, seja presencialmente 
ou virtualmente, pedindo a graça da saúde e a bênção de paz 
e proteção.

 A esplanada do Santuário, em seu aspecto natural, já 
é um convite para a paz e o encontro com Deus. Mas dese-
jamos intensificar e qualificar a música ambiente na espla-
nada. A música, especialmente a música sacra e orquestral, 
tem um grande poder de nos conduzir ao mistério, de nos 
transcender.  Ao ouvir música leve andando pela esplanada, 
você vai pensar em Deus, vai refletir sobre sua vida, vai en-
contrar luz e discernimento para suas decisões, vai encontrar 
a paz. Por isso, quando ouvir música ambiente na esplanada, 
saiba que tudo isso tem a ver com a identidade deste espaço, 
você está no Santuário Nossa Senhora de Fátima. O monu-
mento já é o cartão de boas vindas e um convite à oração, à 
penitência e à conversão. A mesma mãe de Jesus e Senhora 
nossa, invocada por tantos nomes pelo mundo afora e aqui 

neste Santuário com a espiritualidade própria daquela que há 
pouco mais de 100 anos, em Fátima, apareceu a Lúcia, Fran-
cisco e Jacinta com pedido e oração, penitência e conversão.

 Num diálogo franco e sereno com todos os setores da 
sociedade plural e fiéis aos princípios e orientações da Igre-
ja, seguiremos o caminho, contando com a graça de Deus!

  Para todos os que amam o Santuário e todos 
os que exercem aqui algum serviço, faço esta conclamação: 
Vamos juntos, de mãos dadas, sem polarismos ou extrem-
ismos, estamos todos na mesma barca, a barca de Jesus. A 
causa é nobre, e quando a causa é nobre, vale a pena lutar, 
servir e estender a mão! Vamos juntos!

 Mãe de Jesus e Senhora nossa, a vós, devotamente 
nos entregamos e depositamos nossa esperança! Intercedei 
a Deus a proteção constante e sede nosso amparo, hoje e 
sempre, amém!

Erechim, 12 de fevereiro de 2022
Pe. José Carlos Sala

Vigário Geral da Diocese assume Paróquia São Francisco 
de Assis, Progresso, Erechim

Pela emergência diante da 
decisão unilateral do Pe. Ivacir 
Franco de não assumir a Paróquia 
para a qual fora nomeado, em 
vista de projeto pessoal, Dom 
Adimir Antonio Mazali nomeou 
Pe. Agostinho Francisco Dors, 
Vigário Geral da Diocese, Páro-
co da Paróquia São Francisco de 
Assis do Bairro Progresso de Ere-
chim e lhe deu posse em missa 
na noite do dia 10 de fevereiro, na igreja N. Sra. Aparecida 
daquela Paróquia. A missa foi concelebrada pelo Pe. Gilson 
Samuel, atual Pároco da Paróquia São Pedro na qual Pe. 
Agostinho exercia a mesma função, e pelo Pe. Antonio Val-
entini, do Centro Diocesano, com a participação do Diácono 
Almeri Bornelli e uma delegação da Paróquia São Pedro, 
ministros e lideranças locais. 

No início da missa, Dom Adimir explicou a razão de 
estar dando posse ao Pe. Agostinho e não ao Pe. Claudino 
Talaska, que já tinha levado sua mudança para a Paróquia, 
mas precisou dele na Paróquia Santa Teresinha de Estação, 
onde devia ter ido o Pe. Ivacir João Franco. Ressaltou que a 
Diocese está com carência de padres, o que exige mais ainda 
a promoção das vocações sacerdotais. Explicou também a 
razão do título de Monsenhor para o Pároco que iria assumir 
a Paróquia. Pelo fato de o Vigário Geral responder pela Dio-
cese na ausência do Bispo, ele tem este título. 

Feitas as explicações, convidou Mons. Agostinho faz-
er sua profissão pública de fé e seu juramento de fidelidade 

à Igreja, assinando o texto das 
mesmas, primeira parte do rito de 
posse de Pároco. A segunda foi 
após a homilia, com renovação 
dos compromissos da ordenação 
presbiteral e a entrega dos símbo-
los do seu ministério, a Bíblia, a 
chave do sacrário, a estola do sac-
ramento da reconciliação e a água 
da pia batismal. 

Na primeira parte da homil-
ia, Dom Adimir se referiu à santa do dia, Escolástica, irmã 
gêmea de São Bento, à leitura e ao evangelho da celebração. 
Expôs alguns dados biográficos da santa. Nasceu em 480 e 
faleceu em 547, na Itália. Tanto seu irmão quanto ela fund-
aram mosteiros, cultivando especial dedicação à oração e 
à contemplação. Falou também da figura do rei Salomão, 
construtor do Templo de Jerusalém que seu pai Davi preten-
dia construir. Porém, por influência de mulheres estrangei-
ras seguidoras de falsas divindades, acabou prestando culto 
às mesmas, desviando-se da fidelidade ao Deus da Aliança. 
Observou que todos estão sujeitos a tentações do poder, do 
dinheiro, do sucesso. Mas o amor a Deus acima de tudo não 
admite divisões no coração e na mente. Do evangelho, acen-
tuou a confiança da mulher estrangeira que pediu a Cristo a 
cura da filha e a alcançou. Por isso, exortou a cultivar a fé 
pelos meios já conhecidos. Na segunda parte da homilia, ex-
planou a relação do Pároco com a comunidade e vice-versa. 
O Pároco é o pastor da Paróquia, lugar próprio do exercício 
do ministério presbiteral, com a participação efetiva das pes-
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soas que a integram. Destacou sua tríplice missão de ensinar, 
santificar e governar, indicando formas de exercer cada uma. 
Insistiu na vivência da espiritualidade, centrada na Eucaris-
tia, como sustento de toda vida cristã. 

No final da celebração, houve diversas manifestações 
antes da leitura da ata e da bênção.

- Otília Loss, pela Paróquia São Pedro. Registrou 
que exatamente naquele dia, completavam-se três anos do 
ministério do Mons. Agostinho naquela Paróquia. Asse-
gurou aos participantes da celebração que a Paróquia estava 
recebendo um sacerdote competente no que faz, acolhedor, 
sempre disponível, que realizará um trabalho de abundantes 
frutos. Motivou à oração por ele, por novas vocações sac-
erdotais e pela perseverança dos seminaristas e dos padres.

- Sérgio Alves Bento, radicado no Bairro com mui-
tos serviços comunitários. Expressou calorosa e entusiástica 
acolhia ao novo Pároco. 

- Angelita Pertussatti, pelos ministros e ministras. 
Também manifestou boas-vindas e disposição de colabo-
ração plena. 

- Neusa Teresinha Alves Bento, coordenadora da Cate-
quese. Agradeceu ao Bispo pela nomeação de Mons. Agost-

inho; ao Pe. Jóssi, o pároco até agora. Falou de aspectos do 
andamento da catequese e do povo da Paróquia, simples, hu-
milde, muito disponível. Com as boas-vindas, garantiu que o 
Pároco terá muito trabalho, mas também colaboração total. 

- Noeli Perin, pelo Conselho Econômico. Garantiu que 
encontrará muitos amigos. Desejou que Deus o ilumine e lhe 
dê a força necessária para a missão. 

- Ana Paula Oliveira, pela Associação de Moradores 
do Bairro. Manifestou acolhida fraterna, com disposição de 
trabalho conjunto. 

Por último, Mons. Agostinho transmitiu sua mensagem 
de início de ministério na Paróquia. Manifestou disposição 
de construir relações de comunhão e participação. Citou 
frase do Pe. Claudino Talaska que estava se preparando para 
a missão no Bairro: Nunca me senti tão bem acolhido quan-
to aqui. Testemunhou que se sente realmente bem acolhido, 
contente, feliz por trabalhar na Paróquia e que todos podem 
contar com ele. Agradeceu por todas as mensagens a ele di-
rigidas. 

Um coquetel no salão paroquial, após a celebração, foi 
momento de alegre congraçamento entre todos.

Notícias

Ambulatório de atendimento indígena
leva o nome do Pe. Elli Benincá

Serviço é oferecido pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)em parceria com o curso                                                                                                                                            
de Medicina da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) de Passo Fundo

A região Norte, segundo dados do IBGE, 
concentra 54% da população indígena do Rio 
Grande do Sul, sendo 17.814 pessoas com pre-
dominância da etnia Kaingang. Pensando no 
cuidado deste público específico, o Hospital 
São Vicente de Paulo criou, em parceria com a 
Universidade Federal da Fronteira Sul, o Am-
bulatório do Índio – Pe. Elli Benincá que fica 
localizado no campus Passo Fundo da UFFS. 
(Pe. Elli nasceu no dia 20 de julho de 1936, em 
Severiano de Almeida, e faleceu no dia 07 de 
fevereiro de 2020, em Passo Fundo)

O Superintendente Executivo do Hospi-
tal, Ilário De David, destaca que a equipe técnica do serviço 
é altamente preparada para levar a medicina de ponta até os 
povos indígenas. “Estamos quebrando barreiras e constru-
indo pontes para nos tornarmos referência, também, neste 
campo de assistência à saúde. O Ambulatório do Índio, es-
pecializado no atendimento de média e alta complexidade, é 
uma conquista que simboliza a união de várias entidades”.

A denominação do Ambulatório do Índio – Pe. Elli Be-
nincá é uma homenagem ao padre e professor universitário 
que, em vida, manteve engajamento constante na defesa e 
na promoção das comunidades indígenas e das suas mani-

festações culturais específicas. O indígena Pe-
dro Salles, chefe do polo regional da SESAI, 
mencionou a satisfação dos povos indígenas 
com a criação do espaço. “É um momento de 
comemoração, afinal o acesso aos serviços 
de saúde é uma luta antiga. Agora, queremos 
avançar mais na busca de recursos para a im-
plementação de outras políticas públicas que 
levem em conta as especificidades culturais 
das comunidades”.

De agosto de 2021 até o momento, já 
foram realizadas cerca de 200 consultas e agen-
damentos por meio do Sistema Nacional de 

Regulação (Sisreg). A Dra. Daniela Borges, médica do Am-
bulatório do Índio, disse que não há critério pré-estabelecido 
para os atendimentos, que vão desde as gestantes, bebês até os 
idosos. “Os indígenas são avaliados de modo integral em todos 
os ciclos da vida, incluindo os programas específicos de gênero 
e faixa etária. E, quando necessário, eles já saem com encamin-
hamentos para especialistas e exames. Por ora, os casos mais 
frequentes são de cirurgias de vesículas, investigações neu-
rológicas, ortopedistas, ginecologistas e oftalmologista”.

Além do HSVP Passo Fundo e da UFFS, o Ambu-
latório conta com o incentivo do Ministério da Saúde (Sec-
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retaria Especial de Saúde Indígena – SESAI) e do Governo 
do Estado (6ª Coordenadoria Regional da Saúde – CRS). Os 
municípios da região também exercem um papel importante 
neste processo, pois o encaminhamento e transporte dos pa-
cientes é feito pelas Secretarias Municipais da Saúde. Gene-
ci Amaral, 37 anos, veio da Aldeia Monte Caseros, Ibiraiar-
as, para um primeiro atendimento. Ela recebeu o diagnóstico 
de ‘pedras’ nos rins e vai passar por cirurgia. “Gostei muito, 
não esperei quase nada e fui bem acolhida por todos”.

Outro grande diferencial do ambulatório é o aten-
dimento itinerante que tem o objetivo de promover ações 
de prevenção. O professor Leandro Tuzzin, coordenador 
Acadêmico da Universidade, explica que as equipes prestam 
apoio assistencial e realizam visitas periódicas nas aldeias, 
acampamentos e locais com grande concentração de indíge-
nas, como nas proximidades do Aeroporto Lauro Kurtz, da 

Estação Rodoviária de Passo Fundo e municípios da região. 
“Este trabalho é uma experiência única. Para os acadêmicos 
do curso de Medicina permite integrar o ensino teórico às 
atividades práticas, nos diferentes cenários de aprendizagem, 
além de oferecer atendimento qualificado para a população 
indígena e garantir o cumprimento da missão Institucional 
do HSVP e da UFFS”.

A inclusão de indígenas no quadro de colaboradores 
do Ambulatório também é um benefício para o atendimento 
e, desta forma, o paciente se identifica com os profissionais 
bilíngues. A técnica em enfermagem Angele Amaro, se for-
mou em 2018 e já atuava na área. “Eu trabalhava na parte 
ambulatorial do posto de saúde de Ibiraiaras quando surgiu 
essa grande oportunidade de crescimento. Fico feliz em pod-
er ajudar o meu povo que, aqui, tem tido um ótimo suporte”. 
Fonte: CNBB Sul 3

39 missionários buscam colocar o pé no chão da Amazônia
O Instituto de Teolo-

gia, Pastoral e Ensino Su-
perior da Amazônia (ITE-
PES), em parceria com o 
Regional Norte 1 da CNBB, 
a Comissão Episcopal para 
a Amazônia e em comun-
hão com a REPAM (Rede 
Pan-Amazônia), depois de 
um ano sem curso como 
consequência da pandemia 
da Covid-19, reuniu 39 mis-
sionários e missionárias, presbíteros, religiosas e religiosos e 
laicas, chegados da Europa, Ásia, África, América e também 
de outras regiões do Brasil, para participar do curso 09 a 26 
de fevereiro. Realizam aquilo que os bispos da Amazônia 
brasileira, reunidos em Manaus em outubro de 2013, colo-
caram como compromisso: “investir na formação de pres-
bíteros e de irmãos e irmãs de vida consagrada – autóctones 
e os que chegam de fora – para que sejam despojados, sim-
ples, não busquem a autopromoção, que sejam missionários 
e vivam em maior sintonia e contato com as comunidades e 
saibam trabalhar em equipe com os leigos e as leigas, evitan-
do centralismo, clericalização e autoritarismo”.

O curso pretende “oferecer aos agentes de evangeli-
zação engajados nas diversas frentes de trabalho pastoral, 
um conjunto de informações mais sistematizadas sobre a 
própria região amazônica, concentrando sua reflexão sobre 
o humano, o meio ambiente, a vida e a ação evangelizadora 
da Igreja”. Os participantes são convidados a “uma imersão 
no território, na história e temáticas contemporâneas da re-
alidade amazônica, refletindo sobre as questões pastorais 
emergentes para compreender a missão da Igreja como ‘am-
azonizar’ a teologia e as práticas missionárias, a partir de 
uma metodologia sinodal, decolonial e intercultural”.

Ao longo do curso 
são abordadas questões de 
antropologia, história, re-
alidade, Bíblia e Teologia, 
Igreja e Pastoral. O curso 
tem momentos de aulas 
teóricas e vivências nas co-
munidades ribeirinhas e da 
periferia de Manaus.

Mariana Salbeli é da 
Argentina e pertence à co-
munidade missionária Cris-

to Ressuscitado. Consagrada há 30 anos, ela veio com outra 
irmã e uma jovem voluntária para trabalhar em Tocantins, 
Diocese de Alto Solimões, sendo a primeira experiência de 
sua comunidade na Amazônia. É uma experiência intercon-
gregacional junto com as irmãs de Santa Catarina. A chega-
da delas é "uma resposta ao Papa Francisco em seu chamado 
para se amazonizar, vamos fazer um discernimento do lugar 
para ver o que podemos fazer como comunidade".

Seguindo os sonhos da Querida Amazônia, uma re-
flexão presente no curso, ela afirma que "os 4 sonhos são 
bons para mim", mas fala da citação que diz que os povos 
da Amazônia "são os primeiros interlocutores, com quem te-
mos que aprender, e onde nossos projetos, nossos pensamen-
tos, colocá-los, abri-los, para ver se eles respondem às suas 
necessidades". Por esta razão, ela conclui dizendo que "meu 
sonho é poder ouvir as necessidades, os sonhos que existem 
aqui, as alegrias, as tristezas, e dar minha vida para construir 
esses sonhos".

Na diocese de Alto Solimões, vai trabalhar Mayra 
Gutiérrez, uma jovem mexicana de 25 anos, missionária lei-
ga marista, com um compromisso de dois anos, que vive em 
Tabatinga com dois irmãos maristas. Ela deixou tudo em sua 
Guadalajara nativa para viver na Amazônia. Ela reconhece 
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que "é uma decisão difícil deixar a família, deixar o que se 
construiu, mas eu tenho uma convicção muito forte de que 
as coisas na sociedade, neste mundo, podem ser diferentes".

Na Igreja da Amazônia ela espera encontrar novos 
caminhos, novas perspectivas, diferentes realidades de viver 
e ser Igreja, especialmente levando em conta a voz das mul-
heres, das crianças e dos jovens".

Padre Jaime Alfonso Quintero, Missionário de Yarumal, 
está na selva colombiana há 29 anos, dois deles na Venezuela. 
Há três meses ele chegou à Diocese de São Gabriel da Cachoe-

ira, pensando no trabalho pastoral na fronteira, em uma região 
onde o Brasil, a Colômbia e a Venezuela se encontram, embo-
ra atualmente ele acompanhe os migrantes venezuelanos.

O religioso entende a pastoral da fronteira, algo que 
surgiu fortemente durante o Sínodo para a Amazônia, como 
"um ir e vir, acompanhando e formando, formando catequis-
tas, formando líderes, porque não há ninguém naquela fron-
teira". É uma região onde ele vê a necessidade de formar 
equipes, embora também existem dificuldades econômicas 
para sustentar essas equipes. Fonte: Vatican News

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
vive ano jubilar de seus 70 anos de criação

A entidade que congrega os 
Bispos do Brasil, CNBB, foi criada 
em 14 de outubro de 1952.

 Desde o dia 14 de outubro últi-
mo até o dia 14 de outubro próximo, 
ela vive o jubileu de seus 70 anos de 
criação. 

Segundo seu Presidente, Dom 
Walmor de Oliveira Azevedo, Arcebispo de Belo Horizon-
te, é oportunidade de aprofundar e ousar “novas respostas 
na tarefa de investir em uma Igreja sinodal, efetivamente de 
comunhão e participação, fecundos na missão”. Ele moti-
va para a celebração “de muitos modos e criativamente, nas 
diferentes instâncias da vida eclesial, por meio de eventos e 
celebrações, até 14 de outubro deste ano”. 

A CNBB teve início na busca de maior articulação da 
Igreja no Brasil e na mobilização de Dom Helder Câmara, 

então Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, ao apresentar o 
projeto da entidade ao então Monsen-
hor Giovani Montini, secretário de 
Estado do Vaticano, que anos depois 
foi eleito Papa Paulo VI. 

A reunião de instalação da Con-
ferência Episcopal foi realizada no 

palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro, onde ocorreu tam-
bém a eleição da comissão permanente encarregada de diri-
gir a entidade, constituída por dom Alfredo Vicente Scherer, 
dom Mário de Miranda Vilas Boas e dom Antônio Morais de 
Almeida Júnior. Dom Helder Câmara, idealizador da con-
ferência, foi designado secretário-geral, e o cardeal Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Motta, arcebispo de São Paulo, foi 
eleito o primeiro presidente da entidade, função que exerceu 
por dois mandatos. Fonte: CNBB

Mensagem do Papa para o Dia das Comunicações deste ano
No dia 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales 

(padroeiro dos comunicadores), foi divulgada a mensagem 
do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que este ano será celebrado em 29 de maio.

Depois de dedicar a mensagem precedente aos verbos 
“ir e ver”, o Papa escolheu outro verbo decisivo na gramáti-
ca da comunicação: “escutar”. De que modo? Com o ouvido 
do coração.

A fé vem da escuta
O avanço da tecnologia comunicativa colocou à dis-

posição podcasts e áudios em aplicativos, que demonstram 
que a escuta continua sendo essencial para a comunicação 
humana, condição para um autêntico diálogo. Entre os cinco 
sentidos, Deus parece privilegiar a audição. São Paulo dizia 
que “a fé vem da escuta”.

“A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus”, es-
creve o Papa. “No fundo, ouvir é uma dimensão do amor”, 

mesmo se às vezes o homem tende a “tapar os ouvidos”.
“Existe de fato uma surdez interior, pior do que a físi-

ca. Ouvir, com efeito, não diz respeito apenas ao sentido da 
audição, mas à pessoa toda.”

O verdadeiro órgão da audição, portanto, é o coração, 
ali sentimos o desejo de estar em relação com os outros e 
com o Outro. “Não somos feitos para viver como átomos, 
mas juntos.”

A escuta como condição da boa comunicação
Todavia, Francisco alerta para o oposto da ação de es-

cutar, que é “espreitar”, “bisbilhotar”, sobretudo em tempos 
de redes sociais. Ao invés de nos escutarmos uns aos outros, 
“falamos uns sobre os outros”. Ao invés de procurarmos a 
verdade e o bem, buscamos audiência. Estamos simples-
mente à espera que a outra pessoa acabe de falar, a fim de 
impor o nosso ponto de vista.
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Educação, Sinodalidade e Fraternidade
Profª Selina Maria Dal Moro

Iniciamos 2022 com o 
Papa Francisco denunciando a 
diminuição do orçamento para a 
educação e o aumento nas des-
pesas militares. “Instrução e ed-
ucação são os alicerces duma 

sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e 
progresso”, ponderou o pontífice. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil - CNBB, por sua vez, lançou o tex-
to-base da Campanha da Fraternidade (CF) 2022, com o 
tema: “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabe-
doria, ensina com amor” (Pr 31,26). É a terceira vez que a 
Igreja no Brasil aprofunda a temática da educação em uma 
Campanha da Fraternidade (1982,1994,2022). Desta vez, a 
reflexão se insere no contexto do Pacto Educativo Global, 
convocado pelo Papa Francisco.

Embora a ciência pedagógica nos ensine que o processo 
educativo não se restringe à educação escolar, é importante 
destacar que a escola tem um papel fundamental na formação 
humana. Entretanto, fortes ameaças pairam, especialmente 
sobre a educação básica. O Documento de Aparecida, n. 328 
registra que “O Brasil e a América Latina, como um todo e 
o Caribe vivem uma particular e delicada emergência edu-
cativa”. Em outras palavras, quase duas décadas após a 5ª 
Assembleia Episcopal Latino-americana realizada em Apa-
recida (2007) e no contexto da pandemia do coronavírus, o 
profundo fosso educativo já existente alargou-se ainda mais.

Devido às restrições provocadas pela Covid-19 um 
grande número de crianças, adolescentes e jovens perderam 
praticamente o ano escolar ou interromperam os seus estu-
dos por falta de recursos e acesso à internet para acompan-
harem virtualmente as aulas, vislumbrando assim o seu fu-
turo com muita incerteza. Por esta razão, o Papa Francisco 
apelou, junto aos líderes mundiais, para o estabelecimento 
de um Pacto Educativo Global, sublinhando que num mo-
mento de extrema fragmentação é necessário unir esforços a 

fim de realizar uma aliança educacional que forme pessoas 
maduras, capazes de viver em sociedade e para a sociedade.

Tendo como princípio e método a sinodalidade, ou 
seja, o “caminhar juntos” o Pacto tem como um dos seus 
principais objetivos promover a educação para a solidarie-
dade universal e um novo humanismo. Como disse o Papa 
Francisco [...] “precisamos nos construir como um nós que 
habita a casa comum” (Texto-base- n. 38).

Colocada nesta perspectiva, a proposta da CF 2022 
apresenta-se com o seguinte leque de objetivos: promover 
um diálogo acerca da realidade educativa no Brasil à luz da 
fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo inte-
gral e solidário; refletir sobre o papel da família, da comuni-
dade de fé e da sociedade no processo educativo; incentivar 
– com a colaboração das instituições de ensino – propos-
tas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a 
dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura 
do encontro e o cuidado com a Casa Comum.

Em seu pronunciamento, o Papa Francisco indica o pri-
meiro compromisso de um processo sinodal: promover “um 
dinamismo de escuta recíproca, conduzido em todos os níveis 
da Igreja, envolvendo todo o povo de Deus”, com abertura ao 
Espírito Santo. Na escola e em toda a sociedade, ter ouvidos 
e escutar é o primeiro compromisso. Trata-se de ouvir a voz 
de Deus e perceber a sua presença em cada estudante.
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Falar a voz do bem
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte 

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

É preciso, ecoar de onde 
nascem os sentimentos, palavras 
que possam devolver a esperança, 
restaurar os relacionamentos, 

produzir entendimentos, especialmente quando há grande 
urgência em refazer escolhas nos âmbitos pessoal, familiar, 
político, religioso e econômico também. 

Refazer escolhas norteadas pela voz do coração 
emoldurada pela claridade da razão, o que nos impede de 

perder o rumo, o sentido do viver – para não cair no ardil ex-
istencial de desistir do dom da vida. Ou, ainda, viver o dom 
da vida desconsiderando toda grandeza que o viver carrega 
em si. Deixar falar a voz do coração, assim nos lembra a 
poesia da canção, indica ser oportuno e urgente priorizar “a 
voz do bem” ante os cenários e a avalanche de “falas” facil-
itados, sobretudo, pela velocidade das redes sociais.

O bem traz intrinsecamente no seu âmago a verdade 
que liberta e corrige, denuncia e anuncia, com propriedades 
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que passam longe dos destemperos patológicos multiplica-
dos por interesses de todo o tipo, fazendo do falar uma an-
coragem perigosa e perversa que jamais conseguirá atingir a 
mais importante propriedade da palavra, a geração de enten-
dimentos, próprio da demanda de tecer relacionamentos que 
promovam a paz.

A avalanche de crises, em curso no conjunto da grande 
mudança civilizatória envolvendo a humanidade neste mo-
mento, aponta grandes e complexas transformações imped-
indo a voz do bem. É assustadora a dimensão de hostilidade 
dos discursos, não só político, mas também o religioso, pro-
motor de lutas fratricidas e demolidoras de reputações, com 
grosserias e manipulações lesivas, produzindo na vivência 
religiosa tudo o que se pode imaginar, menos a promoção da 
voz do bem. De modo semelhante se cultiva uma odiosidade 
na política e na religião, desvirtuando-a dos pilares de suma 
importância na construção da história e, particularmente, 
neste momento de transição civilizatória, com reconstruções 
a se operar, recuperação de perdas em tempo e em vidas, 
consideradas as suas etapas todas.

Não deixar falar a voz do coração, componente intrín-
seco do viver humano, está empurrando a sociedade ao pre-
cipício do ódio. Deixar falar a voz do coração é um chamado 
que perdeu o rumo e precisa ser recuperado com o exercício 
primeiro de deixar falar a voz do bem. Deixar falar a voz do 
bem é compromisso e garantia da possibilidade de se produ-
zir uma profecia indispensável na construção de uma socie-
dade justa e solidária. Diminuta, tem se configurado a possi-
bilidade de avanços civilizatórios, por causa do ódio que se 
propaga e dissemina a desestabilização das instituições, para 
tomar seu lugar com ilusória proposta. Caminho sem fact-
ibilidade enquanto resposta às demandas e urgências para 
qualificadas correções de rumos, claridade nas escolhas e 
balizamentos humanísticos que impulsionem, urgentemente, 
a humanidade à condição de, ao menos, administrar melhor 
o conjunto de crises que a destroem. E, assim, desenhar por 
este humilde passo a passo um novo tempo, usufruindo de 
condições propícias advindas das conquistas tecnológicas e 
avanços científicos. Compreende-se, pois, as multiplicadas 
inadequações no mundo da política e no interno da vivência 
religiosa, agravadas por misturas, ora inconsequentes e in-
conscientes, ora perversas e calculadas.

O momento atual, caracterizado por crises sobre os 
ombros arqueados da humanidade, precisa ser vivido e en-
tendido com uma lucidez que permita aprendizagem e possa 
exercitar a resiliência fazendo nascer modos novos nos mod-
elos de sociedade, pautada pelo falar a voz do bem, longe de 
ataques figadais e demolidores, nos trilhos da fraternidade 
universal e da solidariedade. Uma outra lógica de funciona-
mento, com força de superação de divisões odiosas, dando 
lugar à nobreza da igualdade fraterna, superando desigual-
dades sociais e raciais, pondo fim aos cenários vergonhosos 
e inaceitáveis de discriminações, violências e homicídios.

Deixar falar a voz do bem, sem dissimulação ou conivên-
cias, dizendo a verdade, é caminho fecundo na produção de 
entendimentos lúcidos que possam fazer ver o despropósito 
produzido por ódios políticos e religiosos. A voz do bem é 
remédio terapêutico para recuperar a voz do coração, des-
montando manipulações ilegítimas para articular em riqueza 
as diferenças, iluminando escolhas inadiáveis para produzir 
entendimentos indispensáveis de processos e mecanismos 
que libertem a sociedade dos artífices do mal, em razão de 
conveniências, de submissão ou de lucros a todo preço.

O Papa Francisco, na sua Carta Encíclica Fratelli Tut-
ti, ilustra com a figura de São Francisco a articulação amoro-
sa e qualificada entre o falar a voz do coração e o falar a voz 
do bem. Na vida de Francisco de Assis, narra o Papa, está o 
episódio da sua visita ao Sultão do Egito, Malik-al-Kamil, 
empreendendo um grande esforço, superando dificuldades 
de distância, cultura, língua e condições financeiras, movido 
por um coração sem fronteiras, capaz de superar obstáculos, 
numa viagem que mostra a grandeza do amor, uma voz do 
coração que fala a voz do bem. Foi ao Sultão, movido pelos 
ensinamentos que compartilhava com seus discípulos: sem 
fazer litígios, contendas, mas submisso a toda criatura huma-
na por amor a Deus. É dele a canção que cantada amalgama 
a voz do coração e a voz do bem. Uma súplica: Senhor, fazei 
de mim um instrumento de vossa paz; onde houver ódio que 
eu leve o amor, onde houver discórdia que eu leve a união, 
onde houver dúvidas que eu leve a fé; onde houver erro que 
eu leve a verdade; onde houver ofensa que eu leve o perdão; 
onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver 
tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve 
a luz. Deixar falar a voz do bem.

Hostilidade e amor
Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo de Uberaba (MG)

A expressão de felicidade da 
vida está condicionada à difícil sub-
stituição da lógica da violência e da 
hostilidade pela lógica da prática do 
amor incondicional. O Papa Fran-

cisco fala da necessidade premente da misericórdia, que tem 
uma conotação sobrenatural, de encontro com o amor nas 
dimensões da prática de Jesus Cristo. É de nosso conheci-

mento, que não é fácil receber e dar o perdão.
Uma outra lógica de importância fundamental para o 

mundo é a compreensão de que a vida divina está também 
condicionada à prática da relação fraterna com o próximo e 
com Deus. Uma das consequências dessa lógica é a realidade 
da vida de paz, construída na convivência livre e saudável. 
Podemos até dizer que essa forma de vida fraterna constitui 
uma regra de ouro na comunidade.

Artigos
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É muito difícil lidar com quem age com violência e 

agride a natureza e a vida do povo. Não é saudável agir a 
partir dos impulsos humanos momentâneos, desconectado 
com os princípios da ética e da moral, que ajudam nos mo-
mentos de desequilíbrio e agressões. O uso da tolerância e da 
não violência consegue mais construir a paz tão necessária 
para a realização plena da vida humana.

Existe uma bonita tradição religiosa e cultural, que 
revela as consequências dos atos feitos com imaturidade. 
É possível entender a dinâmica da existência dentro desses 
dois termos, que é a hostilidade e o amor, sendo que um 
pode ocasionar a morte e o outro a vida. Estamos, então, 
diante de uma proposta de escolha, que pode ser o itinerário 
da violência ou a realização das atitudes de paz.

Todo aquele que é fi el a Deus faz escolhas que pro-
movem o bem e a paz na vida comunitária. Mas quem pro-
cede com atos de hostilidade e violência não se benefi cia da 
rica dinâmica do Reino de Deus. Normalmente as pessoas 
mais equilibradas não respondem às ofensas violentas com 
outra violência, mas sim desarmam o processo do ódio e da 
agressividade com ações e práticas do amor.

O amor e a hostilidade têm muito a ver com a con-
strução do bem comum. Podemos dizer que fazer o bem hoje 
é caracterizado como virtude, coragem e fortaleza, porque é 
enfrentamento de uma cultura fortemente marcada por ex-
tremismos e agressividade. Nunca o outro pode ser consider-
ado como inimigo, porque isto é a lógica da violência, contra 
a postura anunciada por Jesus Cristo.

Investir na educação para humanizar o Brasil
Dom Reginaldo Andrietta, Bispo de Jales (SP)

O Brasil desinveste na ed-
ucação: gastos foram congelados 
em 2017, por 20 anos, detendo a 
implementação das 20 metas do 
Plano Nacional de Educação para 
a década de 2014-2024, estabe-
lecidas pela Lei 13.005, de 2014. 
Essa lei determinou investimento 

em educação pública de, no mínimo, 7% do PIB, até 2019, 
e 10% até 2024. No entanto, desde 2018, esse investimento 
não passa de 6%, desafi ando todos os que prezam por quali-
dade e universalidade da educação a reagirem a essa anoma-
lia, urgentemente.

A urgência de se incrementar investimentos na edu-
cação é mundial. O Papa Francisco, em sua mensagem de 
lançamento do Pacto Educativo Global, em 2019, convocou 
amplamente todos os setores da sociedade mundial a agirem 
conjuntamente em prol dessa urgência. Segundo ele, “nunca, 
como agora, houve necessidade de unir esforços numa am-
pla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes 
de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido 
das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna”.

Em resposta a essa convocação do Papa, a Igreja no 
Brasil adotou a Educação como tema de sua Campanha da 
Fraternidade deste ano. O lema dessa Campanha, “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26), inspira educadores 
e desafi a a sociedade brasileira a um novo humanismo, ex-
presso nos sete compromissos do Pacto Educativo Global: 
colocar a pessoa no centro; ouvir as gerações mais novas; 
promover a mulher; responsabilizar a família; se abrir à 

acolhida; renovar a economia e a política; e cuidar da casa 
comum.

A Diocese de Jales, entendendo a importância de con-
tribuir para construção de uma coexistência social saudável, 
por meio da educação, lança a público nesta semana, seu 
Centro Educacional Univida. Esse Centro Educacional tem 
como objetivos qualifi car agentes de pastoral e desenvolver 
formação socioprofi ssional e cidadã, tendo como fundamen-
to o princípio ético de serviço à vida e ao bem comum, e 
como horizonte a ecologia integral e a práxis do humanismo 
solidário, em favor dos, socialmente, mais vulneráveis.

O curso inaugural deste Centro Educacional, sobre 
Cristologia, demonstra sua integração à ação evangelizado-
ra da Igreja. Seu referencial fundamental é Jesus Cristo e o 
Reino de Deus por ele inaugurado historicamente. O projeto 
pedagógico deste Centro Educacional inspira-se na atitude 
dialogal de Jesus com todos os segmentos sociais, com vis-
tas ao seu projeto de fraternidade universal, bem como em 
sua compaixão e solidariedade para como os pobres e sofre-
dores, e sua práxis libertadora e humanizadora.

O Centro Educacional Univida, progressivamente, 
promoverá formação em distintas áreas socioprofi ssionais e 
da vida pública, em parceria com instituições de ensino afi ns 
e a Missão Univida. Essa Missão dá seu nome a esse Cen-
tro Educacional, por sua credibilidade construída ao longo 
de dez anos de missão humanitária e por seu engajamento 
solidário com esta iniciativa educacional. Esperamos com 
essa iniciativa, compensar o atual desinvestimento público 
na educação e contribuir para humanizar o Brasil.

Artigos

No site da Diocese de Erexim (www.dioesedeerexim.org.br), você encontra este jornal mensal, notícias diárias, 
informativo diocesano semanal e informativos de algumas paróquias, o folheto de missa Comunidade em Oração,            

o caderno mensal das celebrações dominicais, artigos, documentos, a mensagem semanal do Bispo Diocesano,             
Dom Adimir Antonio Mazali.
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151ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (147)
Tânia Madalosso

Rosca doce recheada com 
leite condensado cozido

Ingredientes
2 ovos

1/2 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga amolecida
1 pote de iogurte natural (170g)
1/3 de xícara (chá) de leite morno
1 colher (chá) de sal
2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)
5 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)
1 lata de leite condensado cozido por 40 minutos na 

pressão
Óleo para untar
1 gema para pincelar
1/2 xícara (chá) de leite condensado
Coco ralado em fl ocos para polvilhar
Modo de preparo
Bater no liquidifi cador os ovos, o açúcar, o leite, a 

manteiga, o iogurte, o sal, o fermento e 2 xícaras (chá) da 
farinha até homogeneizar. Despejar em uma tigela e junte a 
farinha restante, aos poucos, mexendo com uma colher até 
desgrudar das mãos. Se necessário, juntar mais farinha. Cu-

Eu no mundo ou o mundo em mim?                     

bra e deixar descansar por 1 hora. Abrir pequenas porções 
da massa nas mãos, dividir o leite condensado cozido entre 
elas e feche, modelando bolinhas. Colocar em uma fôrma de 
buraco no meio de 30cm de diâmetro untada. Pincelar com 
a gema e levar ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos 
ou até dourar. Desenformar morno, regar com o leite con-
densado, polvilhar com coco e sirva.

Pão de liquidifi cador
Ingredientes
2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)
1 colher (sopa) de açúcar
2 xícaras (chá) de leite morno
1 xícara (chá) de farinha de arroz
2 colheres (sopa) de óleo
1 colher (chá) de sal
3/4 de xícara (chá) de amido de milho
3 colheres (sopa) de fécula de batata
Óleo e farinha de arroz para untar

Modo de preparo
No liquidifi cador, bater todos os ingredientes até fi car 

homogêneo.

Objetivo: Mostrar que os peca-
dos do mundo podem manchar aque-
les que são de Deus. Não se deixem 
levar pelas más infl uências de seus 
amigos. Ideal para palestras com ado-
lescentes que tratem desta correlação.

Material: Uma folha branca de 
ofício ou A4. Uma folha de papel de 
cor escura (preta, azul, vermelha etc.) 

do mesmo tamanho e cola. 
1. Convide um adolescente para vir à frente e dê o pa-

pel branco. Diga que aquele papel é ele como cristão, se ref-
ere à sua vida com Deus no dia-a-dia se preparando para a 
vida eterna. Foi resgatado por Cristo e precisa viver assim… 
branco, limpo, sem mancha. 

2. Ao outro dê o papel colorido. Diga que signifi ca o 
mundo com toda sua beleza, ofertas e oportunidades. Fes-
tas, diversões, músicas, vocabulários (palavrões e/ou gírias), 
namoros com incrédulos, fi car etc (explore bem ao nível do 
contexto adolescente, mas não exagere). 3. Agora vá passan-
do a cola pelo papel branco e dizendo que ela signifi ca as 

ofertas do mundo em sua vida; 
que vai ouvindo, se deixando 
levar pela infl uência de amigos, 
provocações do diabo (espalhe 
cola por todo papel). Não se es-
queça que tem de ser passada a 
cola NO BRANCO.

4. Agora peça os dois adolescentes para juntarem os pa-
péis. Diga que é o salvo se deixando infl uenciar pelo mundo. 

5. Alise com a mão pressionando os dois. É o mundo 
insistindo e o adolescente ali se deixando ouvir e ver tudo; 
parado, sem reagir, sem procurar ajuda de alguém (cateq-
uista, padre, pais, amigos de confi ança etc). Permaneça até 
perceber que colou. 

6 – Agora puxe o PAPEL BRANCO. É o adolescente 
tentando sair e…é tarde demais, o mundo o infl uenciou, esta 
escravizado, já tirou pedaço de papel (a fé, o temor, a obe-
diência, o interesse pelas coisas de Deus. Vai machucar, vai 
ferir, vai doer e pode até matar (às vezes vai arrancar pedaço 
no papel branco). 

*Termine com este texto de Provérbios 14,12. 
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4. Pe. Davi Oliveira Pereira, N. 1970
8. Felipe Filippini N. (1994) 
17. Oneide Comarella Mitchewski (N. 1955) 
     (da cozinha na Cúria)
     Diác. Natalino José Parmeggiani, O. 1972
25. Pe. Jair Carlesso, N. 1963

Transferir para uma fôrma de bolo inglês de 31cm x 
12cm untada e enfarinhada, cobrir e deixar descansar por 1 
hora.

Levar ao forno médio (180º C), preaquecido, por 35 
minutos ou até dourar. Desenformar depois de frio e servir.

Torta de legumes com queijo de liquidifi cador
Ingredientes
8 ovos
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
4 colheres (sopa) de maisena
1/2 xícara (chá) de creme de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Recheio
2 colheres (sopa) de azeite

 1 cebola picada
2 xícaras (chá) de brócolis cozido e picado
1 cenoura ralada
200g de queijo muçarela em cubos
1 tomate picado
Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo
Aquecer o azeite, em fogo médio, e dourar a cebola. 

Juntar o brócolis, a cenoura, o tomate e refogue por 3 minu-
tos. Deixar esfriar, misturar a muçarela e temperar com sal e 
cheiro-verde. Reservar.

No liquidifi cador, bater os ovos, a farinha e a maisena até 
fi car aerado. Junta o creme de leite, o fermento e bater mais um 
pouco. Misturar a massa com o recheio delicadamente e despe-
jar em um refratário médio untado. Levar ao forno médio, prea-
quecido, por 20 minutos ou até fi rmar e dourar. Retirar e servir.

E depois da pandemia? O drama da COVID longa
Escrito por Redentoristas

Um estudo coordenado pelo Dr. 
Ziyad Al-Aly da Escola de Medicina 
Saint Louis da Universidade de Wash-
ington, publicado no mês passado pela 
renomada revista Nature, aponta para 
o chamado drama “COVID longa”. 

Com base nos dados do Depar-
tamento de Assuntos de Veteranos dos 
Estados Unidos, a pesquisa apontou que, nos indivíduos do 
grupo analisado que foram infectados e curados, houve um 
aumento de 59% na probabilidade de risco de morte nos seis 
meses após a alta médica.

Embora a infecção pelo vírus não estivesse mais ati-
va, as sequelas são profundas e sérias. A pesquisa identifi -
cou problemas não apenas no sistema respiratório. As con-
sequências são perceptíveis também no sistema nervoso e 
distúrbios neurocognitivos, distúrbios de saúde mental, 
distúrbios metabólicos, distúrbios cardiovasculares e distúr-
bios gastrointestinais. Na opinião do professor Ziyad, a hos-
pitalização por COVID-19 é apenas a ponta do iceberg, e 
agora estamos começando a vislumbrar o que está por baixo, 
ou seja, o início das consequências.

Obviamente, agora estamos focados no tratamento 
imediato das pessoas infectadas e na aplicação de vacinas 
para imunizar a população. No entanto, a referida pesquisa 
soa um alarme amarelo aos governos nacionais, pois cabe 
a eles antever possíveis cenários futuros para que não se 

desencadeiem novos capítulos de sof-
rimento para nossas populações, e que 
o que aconteceu em grande parte do 
mundo no momentos iniciais da pan-
demia não se repetem.

O ideal, portanto, seria a criação 
de políticas que correspondessem ao 
posterior acompanhamento de grande 

parte dos infectados e curados, apresentando ou não sintomas 
de sequelas. Dessa forma, o impacto negativo na saúde co-
letiva pode ser limitado. Isso exige a criação de uma cultura 
que promova um tipo de cura que supere o risco de abordar a 
situação atual apenas do ponto de vista da urgência imediata.

O grito lançado pela Igreja, através do Papa Francis-
co, aos líderes das nações para que todos tenham acesso à 
vacina ecoa no grande vale do problemático acesso de todos 
a sistemas públicos de saúde bem equipados e efi cientes. 
No entanto, muitas vezes vemos a exclusão de serviços de 
qualidade, principalmente das populações mais pobres, que 
sofrem à mercê do jogo econômico vigente.

Infelizmente, por circunstâncias ainda marcadas por 
posturas negacionistas de alguns governos, pela corrupção e 
por visões parciais, isso parece longe de acontecer. E a digni-
dade inalienável de todo ser humano, isto é, também dos 
mais pobres e vulneráveis, está submetida ao pouco que resta 
da mesa dos grandes, de seus valores e interesses imediatos.

Fonte: A12.com – 08/6/2021

Aniversários
de abril

      Pe. Lucas André Stein, N. 1995
26. Pe. Milton Lay Mattia, N. 1941
28. Ir. Canísio Puhl, N.1947
29. Idesse Santin N. 1948
      (da Pastoral da Pessoa Idosa) 
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