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

- 1º – 3º Domingo da Páscoa – das 09h às 16h, retiro 
com todos os líderes e coordenadores da Pastoral da Pessoa 
Idosa, no Centro de Eventos e no Santuário de Fátima.

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

 - 02 a 12, Bispos do Rio Grande do Sul em visita 
ao Papa e aos Organismos de sua assessoria (Visita ad 
Limina Apostolorum – ao limiar dos Apóstolos).

- 08 – 4º Domingo da Páscoa – Bom Pastor – 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e 
Religiosas – dia das mães no Brasil.

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

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

- 13, 14h30, tarde de oração do Apostolado da 
Oração na igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim.

- 14, 10h, Dom Adimir, igreja São João Batista, 
Paróquia de São Valentim, ordenação de Valdir Pauletto 
como diácono permanente. 

- 15 - 5º Domingo da Páscoa – 10h, Cenáculo 
com Maria, Renovação Carismática Católica, em local 

a defi nir; 16h, Dom Adimir, ordenação de Mauro José 
Kalinoski, na igreja N. Sra, Aparecida, Bela  Vista, 
Erechim.

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

- 17, 08h30, reunião dos padres no Seminário de 
Fátima. 

- 22 – 6º Domingo de Páscoa
- 24, das 13h30 às 17h, encontro de formação 

com os coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro 
Diocesano.

- 27 - Data da criação da Diocese junto com a de 
Cruz Alta e Rio Grande, 1971 – 51 anos.

- 28 e 29, Assembleia diocesana da Pastoral da 
Juventude.

- 29 – Ascensão do Senhor - 55º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais - 

- 30 e 31, Encontro dos Bispos e dos Bispos com 
Superiores dos Religiosos do Regional Sul 3 (Rio 
Grande do Sul),  no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI), São Leopoldo.

A Igreja em processo sinodal
O documento do Concílio Ecumênico Vaticano II so-

bre “O Múnus Pastoral dos Bispos na Igreja”, de 28/10/1965, 
nº5, prevê o Sínodo como um Conselho 
formado por Bispos de diversas regiões 
conforme critérios estabelecidos pelo Papa 
para prestar-lhe ajuda mais válida” na con-
dução da Igreja. O Papa Paulo VI, em 
15/9/1965, instituiu o Sínodo dos Bispos 
como um Conselho representativo de todo 
o Episcopado católico. Para o Papa Fran-
cisco, é uma das heranças mais preciosas 
do Concílio Vaticano II”. Desde sua insti-
tuição, o Sínodo realizou 15 assembleias 
gerais ordinárias (de 3 em 3 anos), 3 assembleias extraor-
dinárias e 11 assembleias especiais (de um país ou de uma 

região). Está em andamento a 16ª geral ordinária, convocada 
pelo Papa Francisco em fevereiro do ano passado e lançada 

por no dia 10 de outubro último, com três 
fases – uma diocesana, outra continental e a 
própria assembleia em outubro de 2023, so-
bre “Sinodalidade: Comunhão, Participação 
e Missão”. Até julho do próximo ano, a par-
tir de um roteiro, cada diocese deverá apre-
sentar uma síntese à Conferência Episcopal 
de seu país. O Organismo dos Bispos de 
cada Continente fará o resumo das respecti-
vas conferências episcopais. A partir destas 
contribuições, a Secretaria Geral elaborará 

o instrumento de trabalho para a assembleia dos bispos a 
serem convocados pelo Papa para a mencionada assembleia.
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56º Dia Mundial das Comunicações Sociais - 29 de maio de 2022
Mensagem do Papa Francisco

Escutar com o ouvido do coração
Queridos irmãos e irmãs!
No ano passado, refletimos sobre 

a necessidade de «ir e ver» para descobrir 
a realidade e poder narrá-la a partir da 
experiência dos acontecimentos e do encontro 
com as pessoas. Continuando nesta linha, quero 
agora fixar a atenção noutro verbo, «escutar», 
que é decisivo na gramática da comunicação e 
condição para um autêntico diálogo.

Com efeito, estamos perdendo a capacidade de ouvir 
a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das 
relações quotidianas como nos debates sobre os assuntos 
mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo, a 
escuta experimenta um novo e importante desenvolvimento 
em campo comunicativo e informativo, através das várias 
ofertas de podcast e chat audio, confirmando que a escuta 
continua essencial para a comunicação humana.

A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas 
da alma, foi-lhe perguntada qual era a maior necessidade 
dos seres humanos. Respondeu: «O desejo ilimitado de ser 
ouvidos». Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que 
interpela toda a pessoa chamada a ser educadora, formadora, 
ou que desempenhe de algum modo o papel de comunicador: 
os pais e os professores, os pastores e os agentes pastorais, 
os operadores da informação e quantos prestam um serviço 
social ou político.

Escutar com o ouvido do coração
A partir das páginas bíblicas aprendemos que a 

escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas 
está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a 
humanidade. O «shema’ Israel – escuta, Israel» (Dt 6, 4) – as 
palavras iniciais do primeiro mandamento do Decálogo – 
é continuamente lembrado na Bíblia, a ponto de São Paulo 
afirmar que «a fé vem da escuta» (Rm 10, 17). De fato, a 
iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela correspondemos 
escutando-O; e mesmo este escutar fundamentalmente 
provém da sua graça, como acontece com o recém-nascido 
que responde ao olhar e à voz da mãe e do pai. Entre os cinco 
sentidos, parece que Deus privilegia precisamente o ouvido, 
talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a vista, 
deixando consequentemente mais livre o ser humano.

A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela 
permite a Deus revelar-Se como Aquele que, falando, cria 
o homem à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como 
seu interlocutor. Deus ama o homem: por isso lhe dirige a 
Palavra, por isso «inclina o ouvido» para o escutar.

O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a 
virar as costas e «fechar os ouvidos» para não ter de escutar. 
Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar 
em agressividade sobre o outro, como aconteceu com 
os ouvintes do diácono Estêvão que, tapando os ouvidos, 

atiraram-se todos juntos contra ele (cf. At 7, 
57).

Assim temos, por um lado, Deus que 
sempre Se revela comunicando-Se livremente, 
e, por outro, o homem, a quem é pedido para 
sintonizar-se, colocar-se à escuta. O Senhor 
chama explicitamente o homem a uma aliança 
de amor, para que possa tornar-se plenamente 
aquilo que é: imagem e semelhança de Deus 

na sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. No 
fundo, a escuta é uma dimensão do amor.

Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar 
a qualidade da sua escuta. «Vede, pois, como ouvis» (Lc 8, 
18): faz-lhes esta exortação depois de ter contado a parábola 
do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso 
fazê-lo bem. Só quem acolhe a Palavra com o coração «bom 
e virtuoso» e a guarda fielmente é que produz frutos de 
vida e salvação (cf. Lc 8, 15). Só prestando atenção a quem 
ouvimos, àquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos é 
que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é 
uma teoria nem uma técnica, mas a «capacidade do coração 
que torna possível a proximidade» (Francisco, Exort. ap. 
Evangelii gaudium, 171).

Ouvidos, todos temos; mas muitas vezes mesmo 
quem possui um ouvido perfeito, não consegue escutar o 
outro. Pois existe uma surdez interior, pior do que a física. 
De fato, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do 
ouvido, mas com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta 
é o coração. O rei Salomão, apesar de ainda muito jovem, 
demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse 
«um coração que escuta» ( 1 Rs 3, 9). E Santo Agostinho 
convidava a escutar com o coração (corde audire), a 
acolher as palavras, não exteriormente nos ouvidos, mas 
espiritualmente nos corações: «Não tenhais o coração nos 
ouvidos, mas os ouvidos no coração» [1]. E São Francisco 
de Assis exortava os seus irmãos a «inclinar o ouvido do 
coração» [2].

Por isso, a primeira escuta a reaver quando se procura 
uma comunicação verdadeira é a escuta de si mesmo, das 
próprias exigências mais autênticas, inscritas no íntimo 
de cada pessoa. E não se pode recomeçar senão escutando 
aquilo que nos torna únicos na criação: o desejo de estar em 
relação com os outros e com o Outro. Não fomos feitos para 
viver como átomos, mas juntos.

A escuta como condição da boa comunicação
Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, 

mas o contrário: o espionar. De fato, uma tentação sempre 
presente, mas que neste tempo da social web parece mais 
assanhada, é a de procurar saber e espiar, instrumentalizando 
os outros para os nossos interesses. Ao contrário, aquilo 
que torna boa e plenamente humana a comunicação é 
precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face a 
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face, a escuta do outro abeirando-nos 
dele com abertura leal, confiante e 
honesta.

Esta falta de escuta, que 
tantas vezes experimentamos na 
vida quotidiana, é real também, 
infelizmente, na vida pública, onde 
com frequência, em vez de escutar, «se 
fala pelos cotovelos». Isto é sintoma 
de que se procura mais o consenso do 
que a verdade e o bem; presta-se mais atenção à audiência 
do que à escuta. Ao invés, a boa comunicação não procura 
prender a atenção do público com a piada sem valor visando 
ridicularizar o interlocutor, mas presta atenção às razões 
do outro e procura fazer compreender a complexidade da 
realidade. É triste quando surgem, mesmo na Igreja, partidos 
ideológicos, desaparecendo a escuta para dar lugar a estéreis 
contraposições.

Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não 
comunicamos; estamos simplesmente à espera que o outro 
acabe de falar para impor o nosso ponto de vista. Nestas 
situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan [3], o 
diálogo não passa de duologo, ou seja um monólogo a duas 
vozes. Ao contrário, na verdadeira comunicação, o eu e o tu 
encontram-se ambos «em saída», tendendo um para o outro.

Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável 
ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se 
comunica se primeiro não se escutou, nem se faz bom 
jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma 
informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter 
escutado longamente. Para narrar um acontecimento ou 
descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter 
sabido escutar, prontos mesmo a mudar de ideia, a modificar 
as próprias hipóteses iniciais.

Com efeito, só se sairmos do monólogo é que 
podemos chegar àquela concordância de vozes que é 
garantia duma verdadeira comunicação. 
Ouvir várias fontes, «não parar na primeira 
» – como ensinam os especialistas do 
oficio – garante credibilidade e seriedade 
à informação que transmitimos. Escutar 
várias vozes, ouvir-se – inclusive na 
Igreja – entre irmãos e irmãs, permite-nos 
exercitar a arte do discernimento, que se 
apresenta sempre como a capacidade de se 
orientar numa sinfonia de vozes.

Entretanto para quê enfrentar este 
esforço da escuta? Um grande diplomata 
da Santa Sé, o cardeal Agostinho Casaroli, 
falava de «martírio da paciência», 
necessário para escutar e fazer-se escutar nas negociações 
com os interlocutores mais difíceis a fim de se obter o maior 
bem possível em condições de liberdade limitada. Mas, 
mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre 
a virtude da paciência, juntamente com a capacidade de 

se deixar surpreender pela verdade 
– mesmo que fosse apenas um 
fragmento de verdade – na pessoa 
que estamos a escutar. Só o espanto 
permite o conhecimento. Penso na 
curiosidade infinita da criança que 
olha para o mundo em redor com os 
olhos arregalados. Escutar com este 
estado de espírito – o espanto da 
criança na consciência dum adulto – 

é sempre um enriquecimento, pois haverá sempre qualquer 
coisa, por mínima que seja, que poderei aprender do outro e 
fazer frutificar na minha vida.

A capacidade de escutar a sociedade é ainda 
mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia. A 
grande desconfiança que anteriormente se foi acumulando 
relativamente à «informação oficial», causou também uma 
espécie de «info-demia» dentro da qual é cada vez mais 
difícil tornar credível e transparente o mundo da informação. 
É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade, 
sobretudo o mal-estar social agravado pelo abrandamento 
ou cessação de muitas atividades econômicas.

A própria realidade das migrações forçadas é uma 
problemática complexa, e ninguém tem pronta a receita para 
a resolver. Repito que, para superar os preconceitos acerca 
dos migrantes e amolecer a dureza dos nossos corações, 
seria preciso tentar ouvir as suas histórias. Dar um nome e 
uma história a cada um deles. Há muitos bons jornalistas 
que já o fazem; e muitos outros gostariam de o fazer, se 
pudessem. Encorajemo-los! Escutemos estas histórias! 
Depois cada qual será livre para sustentar as políticas de 
migração que considerar mais apropriadas para o próprio 
país. Mas então teremos diante dos olhos, não números 
nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas 
concretas, olhares, expectativas, sofrimentos de homens e 
mulheres para ouvir.

Escutar-se na Igreja
Também na Igreja há grande 

necessidade de escutar e de nos escutarmos. 
É o dom mais precioso e profícuo que 
podemos oferecer uns aos outros. Nós, 
cristãos, esquecemo-nos de que o serviço 
da escuta nos foi confiado por Aquele 
que é o ouvinte por excelência e em 
cuja obra somos chamados a participar. 
«Devemos escutar através do ouvido de 
Deus, se queremos poder falar através 
da sua Palavra» [4]. Assim nos lembra o 
teólogo protestante Dietrich Bonhöffer 
que o primeiro serviço na comunhão que 

devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem não sabe 
escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar 
o próprio Deus [5].

Na ação pastoral, a obra mais importante é o 
«apostolado do ouvido». Devemos escutar, antes de falar, 
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como exorta o apóstolo Tiago: «cada um seja pronto para 
ouvir, lento para falar» (1, 19). Oferecer gratuitamente um 
pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro 
gesto de caridade.

Recentemente deu-se início a um processo sinodal. 
Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta 
recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado de 
estratégias e programas, mas edifica-se na escuta mútua 
entre irmãos e irmãs. Como num coro, a unidade requer, não 
a uniformidade, a monotonia, mas a pluralidade e variedade 
das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do 
coro canta escutando as outras vozes na sua relação com 
a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo 
compositor, mas a sua realização depende da sinfonia de 
todas e cada uma das vozes.

Cientes de participar numa comunhão que nos precede 
e inclui, possamos descobrir uma Igreja sinfônica, na qual 
cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo 
como dom as dos outros, para manifestar a harmonia do 
conjunto que o Espírito Santo compõe.

Roma, São João de Latrão, na Memória de São 
Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2022.

Francisco
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» 

(Sermo 380, 1: Nova Biblioteca Agostiniana 34, 568).
[2] Carta à Ordem inteira: Fontes Franciscanas, 216.
[3] Cf. «The life of dialogue» , in J. D. Roslansky (ed.), 

Communication. A discussion at the Nobel Conference (North-
Holland Publishing Company – Amesterdão 1969), 89-108.

[4] D. Bonhöfffer, La vita comune (Queriniana – Brescia 
2017), 76.

[5] Cf. ibid., 75.

Discurso do Papa Francisco aos participantes no encontro promovido pelo 
Consórcio Internacional da Mídia Católica" Catholic Fact-Checking"
Sala Clementina, sexta-feira, 

28 de janeiro de 2022
Prezados amigos, bem-vindos!
Recebo-vos hoje para refletir 

convosco sobre a problemática da 
comunicação, em particular sobre o 
estilo dos comunicadores cristãos di-
ante de algumas das questões ligadas 
à pandemia de Covid-19. Agradeço 
ao Senhor Montagne a sua intro-
dução e saúdo todos vós de coração.

Já São Paulo VI, na Mensagem para o Dia das Co-
municações Sociais de 1972, afirmava: «O homem moder-
no pode  facilmente reconhecer que muitas de suas atitudes, 
juízos, tomadas de posição, adesões e oposições são devidos 
a sempre mais vastos e rápidos conhecimentos de opiniões 
e de comportamentos, que lhe chegam através dos meios de 
comunicação social». E observava ainda: «A excelência da 
tarefa do informante consiste não somente em revelar o que 
pode ser imediatamente verificado, mas também em procu-
rar elementos de enquadramento e de explicação sobre as 
causas e as circunstâncias de cada dado que ele deve co-
municar». Portanto, este trabalho exige rigor no método – 
especificava Paulo VI – «no controle e na avaliação críti-
ca das fontes, na fidelidade aos dados observados, e na sua 
transmissão integral. A responsabilidade é ainda mais grave 
se o comunicador, como muitas vezes acontece, é levado a 
acrescentar, à simples relação do dado, elementos de juízo e 
de orientação». Há um ano, pude ler um interessante estudo 
sobre o modo como o conteúdo de uma narração muda por 
causa da atenção do escritor àquilo que transmite. É inter-
essante! Feito por um professor, Simone Paganini, da Uni-
versidade de Aquisgrano: é interessante como estuda este 

problema da mudança do conteúdo 
na transmissão de algo.

O Papa Montini falava da 
comunicação e da informação em 
geral, mas as suas palavras aderem 
como nunca à realidade, se pensar-
mos em certas desinformações que 
circulam hoje na web. Com efeito, 
desejais evidenciar precisamente as 
fake news   e as informações parci-
ais ou enganosas sobre as vacinas 

contra a Covid-19, e começastes a fazê-lo colocando em 
rede diferentes mídias católicas e envolvendo vários peritos. 
A vossa iniciativa nasce como Consórcio que se propõe estar 
juntos pela verdade. E obrigado, obrigado por isso!

Antes de mais nada, juntos. Isto, também no campo da 
informação, é fundamental. Fazer rede, pôr em comum capaci-
dades, conhecimentos e contribuições para poder informar de 
modo adequado, representa já em si um primeiro testemunho. 
Num tempo ferido pela pandemia e por tantas divisões – até 
nas opiniões – estar em rede como comunicadores cristãos já é 
uma mensagem. Ponto de partida, é uma mensagem.

Não podemos esconder que neste tempo, além da pan-
demia, alastra-se a “infodemia”, ou seja, a deformação da 
realidade baseada no medo, que na sociedade global faz res-
soar ecos e comentários sobre notícias falsificadas, ou até 
inventadas. Para este clima pode contribuir, muitas vezes 
inconscientemente, também a multiplicação e sobreposição 
de informações, comentários e pareceres chamados “científ-
icos”, que acabam por gerar confusão no leitor e no ouvinte.

Por isso, é importante estar em rede e fazer aliança 
com a investigação científica sobre as doenças, que progride 
e nos permite combatê-las melhor. «O conhecimento deve 
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ser partilhado, a competência deve ser participada, a ciência 
deve ser posta em comum» (Discurso à Biomedical Univer-
sity Foundation da Universidade Campus Biomédico, 18 de 
outubro de 2021). Isto também é válido para as vacinas: «Há 
necessidade urgente de ajudar os países que têm menos vaci-
nas, mas isto deve ser feito com planos clarividentes e não 
apenas motivados pela pressa de as nações ricas estarem mais 
seguras. Os remédios devem ser distribuídos com dignidade, 
não como esmolas piedosas. Para praticar deveras o bem, 
devemos promover a ciência e a sua aplicação integral» (Ibi-
dem.) Por isso, estar devidamente informado, ser ajudado a 
compreender com base nos dados científicos e não nas fake 
news, é um direito humano. A informação correta deve ser 
garantida sobretudo a quantos dispõem de menos meios, aos 
mais fracos, àqueles que são mais vulneráveis.

A segunda palavra, depois de juntos, é por: juntos por. 
É uma palavra muito pequena, mas reveladora: lembra-nos 
que como cristãos somos contra as injustiças e as mentiras, 
mas sempre pelas pessoas. Ainda que a finalidade do vosso 
consórcio seja combater a desinformação, de contrastar as 
fake news e a manipulação das consciências dos mais frágeis, 
nunca devemos esquecer a distinção fundamental entre as 
notícias e as pessoas. As fake news têm que ser contrastadas, 
mas devemos respeitar sempre as pessoas, que muitas vezes 
aderem a elas sem pleno conhecimento e responsabilidade. 
O comunicador cristão faz seu o estilo evangélico, edifica 
pontes, é artífice de paz também e sobretudo na busca da 
verdade. A sua abordagem não é de oposição às pessoas, não 
assume atitudes de superioridade, não simplifica a realidade, 
para não cair num fideísmo do cunho científico. Na verdade, 
a própria ciência é uma contínua aproximação à solução 
dos problemas. A realidade é sempre mais complexa do que 
pensamos, e devemos respeitar as dúvidas, angústias e per-
guntas das pessoas, procurando acompanhá-las sem nunca 
as tratar com presunção. Diálogo com os céticos!

Como cristãos, devemos 
ser os primeiros a evitar a lógi-
ca da oposição e simplificação, 
procurando sempre aproximar, 
acompanhar e responder de 
modo pacato e racional a per-
guntas e objeções. Procuremos 
trabalhar por uma informação 
correta e verdadeira sobre a 
Covid-19 e as vacinas, mas sem 
cavar fossos, sem guetizar. A pandemia convida-nos a abrir 
os olhos ao que é essencial, ao que realmente conta, à ne-
cessidade de nos salvarmos juntos. Por isso, procuremos es-
tar juntos por e nunca contra. Juntos por. E recordemos que 
o acesso às vacinas e aos tratamentos deve ser garantido a 
todos, até aos mais pobres: sararemos se sararmos juntos. 
Sobre isto, gostaria de frisar algo que eu sempre disse: não 
se sai de uma crise sozinho; ou saímos juntos, ou ninguém 

sai bem. Não sairemos iguais: ou sairemos melhores, ou pi-
ores. Porque a crise nos coloca em dificuldades e temos que 
encontrar soluções. Mas o problema – é uma armadilha psi-
cológica – é quando a crise se transforma em conflito, e o 
conflito não se resolve: só com “guerra”, com as distâncias, 
as oposições, e isto significa sempre regredir, não avançar no 
diálogo, juntos. Nunca deixeis que uma crise se transforme 
em conflito. Não, é uma crise! Estamos em crise, procure-
mos sair dela juntos.

Concluindo, a última breve reflexão é sobre a palavra 
verdade. Não nos cansemos de verificar as notícias, de apre-
sentar os dados corretamente, de procurar sempre. A busca 
da verdade não pode ceder a uma perspetiva comercial, aos 
interesses dos poderosos, aos grandes interesses económi-
cos. Não! Estar juntos pela verdade significa também procu-
rar um antídoto contra os algoritmos concebidos para max-
imizar a rentabilidade comercial, significa promover uma 
sociedade informada, justa, saudável e sustentável. Sem uma 
correção ética, estes instrumentos geram ambientes de ex-
tremismo e induzem as pessoas a perigosas radicalizações, e 
isto é o conflito.

O antídoto contra qualquer tipo de falsificação é deix-
ar-se purificar pela verdade. É assim, a verdade purifica. 
Para o cristão, a verdade nunca é apenas um conceito relati-
vo ao juízo sobre as coisas, não, esta é apenas uma parte da 
verdade. A verdade refere-se à vida inteira. «Na Bíblia, [ela] 
reúne os significados de apoio, solidez, confiança [...] A ver-
dade é aquilo sobre o qual nos podemos apoiar para não cair. 
Neste sentido relacional, o único verdadeiramente fiável e 
digno de confiança sobre o qual se pode contar, ou seja, o 
único “verdadeiro” é o Deus vivo. Eis a afirmação de Jesus: 
“Eu sou a verdade” (Jo  14, 6). Sendo assim, o homem de-
scobre sempre mais a verdade, quando a experimenta em si 
mesmo como fidelidade e fiabilidade de quem o ama» (Men-
sagem para o 52º Dia das Comunicações Sociais, 2018). 

Portanto, trabalhar ao serviço da 
verdade significa procurar o que 
favorece a comunhão e promove 
o bem de todos, não o que isola, 
divide e contrasta. Não o que nos 
leva ao conflito.

Irmãos e irmãs, nas nossas 
orações tenhamos sempre pre-
sentes as vítimas da pandemia e 
os seus familiares. E tenhamos 

presentes aqueles que, sem ter o vírus, morreram ao serviço 
das pessoas doentes. São os heróis destes dias, muitos heróis 
escondidos. Desejo bom trabalho a vós e aos vossos colab-
oradores e abençoo-vos de coração. E, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim.

Obrigado!
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“Bem-aventurados sois vós”
(Voz da Diocese – 13.02.2022)

Saudamos a todos os que 
acompanham a Voz da Diocese e os 
convidamos a celebrar conosco o 6º 
Domingo do Tempo Comum, onde a 
liturgia nos propõe como reflexão o 
tema das “Bem-aventuranças”.

 A primeira leitura do Profeta 
Jeremias apresenta o contraste das 
opções que podemos fazer. De um lado nos lembra: “Maldi-
to o homem que confia no homem e faz consistir sua força na 
carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor” 
(Jr 17,5). Mostra que a autossuficiência leva ao distancia-
mento e ao esquecimento de Deus. Sua vida se torna como o 
deserto, vazio e sem nada. De outro lado nos diz: “Bendito 
o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor” 
(Jr 17, 7). Isto significa que nada há de temer, pois o Senhor 
cuida e alimenta aqueles que estão próximos e nele tem con-
fiança. Este, como uma árvore, produz muitos frutos em sua 
vida. A força do mundo passa, mas a força que vem de Deus 
permanece para sempre. Somos livres na escolha: depositar 
nossa confiança nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus. 

 A segunda leitura tirada da Carta de São Paulo aos 
Coríntios nos faz mergulhar no sentido fundamental de nos-
sa fé, a ressurreição e nos chama a atenção: “E se Cristo não 
ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor [...] Mas, na 
realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos 
que morreram” (1Cor 15, 17.20). Convida-nos como comu-
nidade a renovar nossa fé na ressurreição de Cristo e depos-
itar n’Ele a certeza de nossa ressurreição.

 O Evangelho de Lucas, numa narrativa diferente do 
evangelista Mateus, apresenta a pregação de Jesus à multi-
dão sobre as Bem-aventuranças mencionando apenas qua-
tro, mas acrescidas de um alerta sobre as “maldições”. Um 
paralelo entre os “felizes e os infelizes”. Felizes são os que 
vivem os valores do Reino que são a simplicidade, a humil-
dade, a solidariedade especialmente com os mais pobres, que 
escutam e seguem os ensinamentos de Jesus. Infelizes são os 
orgulhosos, os prepotentes, os poderosos que oprimem os 
outros, os autossuficientes que se distanciam de Deus.

 Acolhemos a Palavra de Deus que nos indica o 
caminho da confiança no Senhor; que faz aprofundar a fé 
na ressurreição e leva a compreender que o verdadeiro sig-
nificado de ser cristão, consiste em assumir o seguimento 
a Jesus Cristo. Convida a percorrer com Ele o caminho da 
bem-aventurança, ou seja, da verdadeira felicidade.

Prezados irmãos e irmãs. 
Queremos trazer presente ainda o 30º 
Dia Mundial do Doente, celebrado 
nesta sexta-feira, recordamos algu-
mas palavras do Papa Francisco em 
sua mensagem para esta ocasião: “Há 
trinta anos, São João Paulo II institu-
iu o Dia Mundial da Saúde para sen-

sibilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias católicas e 
a sociedade civil para a solicitude com os enfermos e quan-
tos cuidam deles”.

O tema escolhido “Sede misericordiosos como vosso 
Pai é misericordioso” (Lc 6,36) nos faz, antes de mais nada, 
voltar o olhar para Deus, “rico em misericórdia” (Ef 2,4), 
que olha sempre para os seus filhos com amor de pai, mesmo 
quando se afastam d’Ele”.

“O convite de Jesus a ser misericordioso como Pai 
adquire um significado particular para os profissionais de 
saúde”. Afirma o papa: “o vosso serviço junto aos doentes, 
realizado com amor e competência, ultrapassa os limites da 
profissão para se tornar uma missão”. [...] “Permanecei ci-
entes da grande dignidade da vossa profissão e também da 
responsabilidade que ela acarreta”.

“O doente é sempre mais importante do que a sua 
doença, e por isso, é preciso antes ouvir o paciente, a sua 
história, as suas ansiedades, os seus medos”. 

“No caminho feito ao longo destes trinta anos, a 
própria pastoral da saúde viu o seu serviço ser cada vez 
mais reconhecido como indispensável. Oferecer a proximi-
dade de Deus, a sua bênção, a sua Palavra, a celebração dos 
sacramentos e o crescimento e amadurecimento na fé, é de 
fundamental importância. Visitar os enfermos é um convite 
feito por Cristo a todos os seus discípulos. O ministério da 
consolação é tarefa de todo o batizado”.

Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a viver com 
alegria e retomar com entusiasmo nossa participação na Ig-
reja, na vida de nossa comunidade, vivendo o seguimento a 
Jesus Cristo e mais solidários com nossos irmãos e irmãs, es-
pecialmente os acometidos por alguma enfermidade, camin-
ho este que nos tornará “bem-aventurados” diante de Deus.

Que Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-

exim – RS
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“Um amor diferente”
(Voz da Diocese – 20.02.2022)

Minha saudação a todos os que acom-
panham a Voz da Diocese celebrando o 7º 
Domingo do Tempo Comum, onde a liturgia 
nos convida a viver um amor diferente.

 Prezados irmãos e irmãs. Refletindo 
a liturgia da Palavra, encontramos a primei-
ra leitura tirada do 1º Livro de Samuel que 
apresenta o episódio da vida de Davi onde Saul sai a sua 
procura para matá-lo. No entanto, foi Davi que teve a opor-
tunidade de matar Saul e não o fez, dizendo: “Quem poderia 
estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar impune” 
(1Sm 26,9)? Este fato remete a narrativa do Evangelho que 
convida a amar os inimigos. Davi poderia ter matado seu 
inimigo que o perseguia e não o fez. Recordou-se que o rei é 
um consagrado do Senhor. Mostrou ainda ao seu inimigo o 
que poderia ter feito, mas que preferiu confiar na justiça de 
Deus que é bondoso e compassivo para com todos os que lhe 
são fiéis e promovem a paz.

 Na segunda leitura Paulo continua a explicitar o tema 
da ressurreição fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Diz 
ele: “O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre; o segun-
do homem vem do céu”. E prossegue: “E como já refletimos 
à imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a 
imagem do homem celeste”. Esta explicação ajuda a com-
preender que fomos criados em nossa carne mortal, mas viv-
ificados, em Cristo para a viver como novas criaturas. Crer 
na ressurreição de Cristo é também acreditar que ressuscita-
remos com Ele. 

 O Evangelho dá continuidade ao discurso de Jesus 
no “sermão da montanha”. Neste, Jesus chama os ouvintes a 
aprofundar a compreensão do verdadeiro amor e mostra qual 
deve ser a prática de seus seguidores. “A vós que me escutais, 
eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos 

odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e 
rezai por aqueles que vos caluniam” (Lc 6, 
27-28). [...] “O que vós desejais que os out-
ros vos façam, fazei-o também vós a eles”. 
“Se amais somente aqueles que vos amam, 
que recompensa tereis? Até os pecadores 
amam aqueles que os amam” (Lc 6,31-32). 

E Jesus prossegue com muitos outros comparativos que de-
safiam, que são difíceis de assumir, mas que são possíveis 
àqueles que se propõe a viver um amor diferente, ou seja, 
o verdadeiro sentido do amor que vem de Deus, ensinado e 
vivido por Jesus.

 Caríssimos irmãos e irmãs. A guerra, a violência e a 
inimizade são um dos graves problemas da atualidade, ge-
rando ódio e divisão. Este mal está descontrolado e se alas-
tra cada vez mais nos ambientes familiares, nos locais de 
trabalho com a competição pelo poder e outros, nas ruas e 
até nas comunidades. Precisamos nos unir para vencer esta 
triste realidade. A Palavra de Deus ouvida e particularmente, 
o Evangelho nos ilumina e fornece o principal instrumen-
to para vencer tudo isto: aprender a amar até mesmo os in-
imigos e fazer-lhes o bem. “O que vós desejais que os outros 
vos façam, fazei-o também vós a eles” (Lc 6, 31). Como cris-
tãos, não podemos continuar a julgar os problemas e achá-
los que são dos outros. É preciso novas atitudes de forma a 
promover “um amor diferente” em todos os relacionamentos 
humanos, ou seja, amando por primeiro, como Deus ama 
todos os seus filhos e filhas. Que nos deixemos transformar 
pelo verdadeiro amor que vem de Deus.

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

“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). 
(Voz da Diocese – 27.02.2022)

audamos todos que acompanham 
Voz da Diocese e celebram conosco o 
8º Domingo do Tempo Comum onde a 
liturgia nos convida a viver com prudên-
cia e discernimento, pois o que falamos e 
o que fazemos revelam nossa coerência 
com a proposta do Evangelho.

 Caríssimos irmãos e irmãs. Os el-
ementos apresentados na Palavra de Deus se revestem de 
profundo significado para a vida cristã nesta proximidade do 
tempo quaresmal. Compreendemos o que diz a primeira lei-
tura do Livro do Eclesiástico, “o fruto revela como foi cul-
tivada a árvore” e “a palavra mostra o coração do homem” 

(Eclo 27,7). Os frutos revelam a árvore e 
a palavra revela o homem. 

São Paulo, na 1ª Carta aos Coríntios, 
fala do esforço para viver fiel ao Senhor e 
diz: “Portanto, meus amados irmãos, sede 
firmes e inabaláveis, empenhando-vos 
cada vez mais na obra do Senhor, certos 
de que vossas fadigas não são em vão, no 

Senhor” (1Cor 15,58). Também Jesus, no Evangelho, faz as 
comparações importantes para o discernimento da vida cris-
tã: “Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore 
ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos 
seus frutos” [...]. “O homem bom tira coisas boas do bom te-
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souro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do 
mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio” 
(Lc 6,43-44 a.45).

 Prezados irmãos e irmãs. Com esta proposta da 
liturgia queremos nos abrir para a preparação do Tempo da 
Quaresma e desde já trazer presente o que se propõe na cel-
ebração da quarta-feira de cinzas a ser celebrada no próx-
imo dia 02 de março onde estaremos iniciando, em toda a 
Igreja, o tempo que nos prepara para a grande celebração do 
Mistério Pascal de Cristo: sua paixão, morte e ressurreição. 
Nela se plenifica o projeto salvador de Deus para toda a hu-
manidade, pois enviou seu próprio Filho para que o mundo 
fosse salvo por Ele.

Este tempo de quaresma, é um tempo especial que nos 
chama à conversão. São quarenta dias de um longo caminho 
a ser percorrido com todo nosso ser, com toda a nossa dis-
posição, guiados, ajudados pela Palavra de Deus e orientados 
para uma revisão interior, especialmente de nossas relações 
com Deus, conosco mesmos e com nossos irmãos e irmãs. 

Para este tempo quaresmal, São Paulo nos exorta di-
zendo: “Deixai-vos reconciliar com Deus” e prossegue: “É 
agora o momento favorável, é agora o dia da salvação”.  
Este convite se reforça ainda no sentido da imposição das 
cinzas, onde ouvimos a expressão: “convertei-vos e crede no 
Evangelho”. Conversão que significa voltar-se para, ou seja, 
voltar nosso olhar para Deus com amor filial, nosso olhar 
para nós mesmos com sinceridade e na verdade do que somos 
e vivemos, e para o outro com compaixão e misericórdia. 

Precisamos estar com o coração aberto e dispostos a 
percorrer humildemente este caminho para receber de Deus 

a recompensa prometida a todos aqueles que O amam com o 
coração sincero e realizam sempre a sua vontade.

Prezados irmãos e irmãs. Neste tempo, somos aju-
dados ainda pela Campanha da Fraternidade, que nos traz 
como tema neste ano: “Fraternidade e Educação” e como 
lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor" (Pr 31,26). 
Um convite a refletir sobre a indispensável relação entre 
fraternidade e educação, nos recordando que “educar não é 
um ato isolado, mas, sim, o encontro no qual todos são edu-
cadores e educandos”. Este texto da Campanha da Fraterni-
dade ainda nos inspira na missão educacional de cada pes-
soa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade.

“O Objetivo Geral é promover diálogos a partir da 
realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo 
caminhos em favor do humanismo integral e solidário” (CF).

Caríssimos! Seja este Tempo Quaresmal e a Campanha 
da Fraternidade uma ajuda no caminho de sincera conversão 
e preparação para a Festa da Páscoa, certeza de vida plena 
para todos em Cristo Ressuscitado, em meio às angústias e 
inseguranças vividas ainda neste tempo da pandemia busca-
mos com esperança, uma nova sociedade transformada por 
um processo de educação competente, iluminada sempre 
pelo amor e pela solidariedade.

Caminhemos como educadores e educandos ilumina-
dos sempre pela Palavra de Deus.  “Fala com sabedoria, en-
sina com amor” (Pr 31,26).

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

“Vencer as tentações”
(Voz da Diocese – 06.03.2022)

Minha saudação a todos que acom-
panham Voz da Diocese. Tendo iniciado 
este tempo quaresmal, estamos no 1º Do-
mingo de preparação para celebrar a Páscoa 
do Senhor. A liturgia nos convida a manife-
starmos nossa fé de forma simples e acolher 
o mistério pascal de Cristo para “vencer as 
tentações” de nossa vida que conduzem ao 
distanciamento de Deus e à morte.

  A primeira leitura do Livro do Deu-
teronômio traz um belo relato, quase poéti-
co, da fé do povo de Israel manifestada de forma extrema-
mente simples, mas plena do reconhecimento da ação de 
Deus em seu favor. O centro de sua fé estava marcado pelo 
acontecimento pascal, ou seja, a libertação da escravidão do 
Egito para a Terra Prometida. “E o Senhor nos tirou do Egito 
com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande 
pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar 
e nos deu esta terra, onde corre leite e mel” (Dt 26, 8-9). E 

ao apresentar sua oferenda, o ovo de Israel 
inclina-se em atitude de profunda adoração 
ao Senhor. 

 Para nós cristãos, nossa fé centra-se 
no mistério da paixão, morte e ressurreição 
de Jesus que nos liberta do pecado e nos 
conduz à verdadeira vida. Também a nós se 
propõe uma atitude de gratidão e reconhec-
imento pela ação amorosa de Deus, prom-
etendo-nos a ressurreição e a vida eterna, 
pois Cristo é “nossa páscoa”. E este con-

vite é expresso na Carta de São Paulo aos Romanos. “Se, 
pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e, no teu 
coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás sal-
vo” (Rm 10,9). “De fato, todo aquele que invocar o Nome do 
Senhor será salvo” (Rm 10,13).

 Prezados irmãos e irmãs. Este tempo quaresmal nos 
proporciona uma maior intimidade com Cristo pela prática 
da penitência, do jejum e da oração. E, da mesma forma que 
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Ele passou quarenta dias no deserto, venceu as tentações do 
prazer, do ter e do poder, também nós podemos sair vitorio-
sos diante das tentações que se abatem sobre nós. Para tan-
to, precisamos confiar inteiramente no Senhor, alimentados 
pela sua Palavra e pela prática da piedade cristã, recordando 
as palavras do Evangelho que diz: “Não só de pão vive o 
homem, mas de toda palavra da boca de Deus” (cf. Lc 4,4).

 O povo de Israel sofreu tentações no deserto e saiu 
vencedor porque confiou em Deus. Jesus sofreu tentações no 
deserto e foi vencedor porque permaneceu fiel ao Pai. Nós 
sairemos vencedores das tentações que nos afetam se man-
tivermos nossa confiança, fidelidade e determinação com a 
força que vem de Deus.

 Caríssimos. Ajuda-nos neste tempo a reflexão da 
Campanha da Fraternidade que expressa de que “a educação é 
um serviço indispensável à vida”. Com as palavras da Oração 
desta Campanha queremos suplicar ao Senhor que conceda 
um tempo favorável de esperança e de paz frente os desafios 
do medo, da insegurança e da violência: “Pai Santo, neste tem-
po favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de 

sermos educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-nos 
da influência negativa de uma cultura em que a educação não 
é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no 
ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos 
o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma 
educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos, para 
que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena 
em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas esco-
las, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos 
a falar com sabedoria e educar com amor! Permitais que a 
Virgem Maria, Mãe educadora, com sabedoria dos pequenos e 
pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálo-
go, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, 
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém”! 

 Aproveito para desejar a todos uma boa preparação 
para a Páscoa e um frutuoso caminho de conversão neste 
tempo quaresmal. 

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

Transfigurados em Cristo
(Voz da Diocese – 13.03.22)

Estimados Irmãos e Irmãs, assíduos 
ouvintes e leitores da Voz da Diocese. Em co-
munhão fraterna, à luz da fé na Ressurreição 
que nos move a caminhar cheios de esper-
ança, vivemos nesta última semana a perda 
precoce e inesperada de um sacerdote dioc-
esano, Padre Claudino Talaska, com apenas 
56 anos de vida e 28 de ministério presbiter-
al. Gostaria, aproveitando este espaço, para 
manifestar minhas condolências à família Talaska, ao Clero 
e a todos os fiéis, que de forma direta ou indireta tiveram o 
privilégio de conviver com nosso irmão falecido. Cremos 
na Vida Eterna, e, por isso, para quem crê a morte não é o 
fim-fim, mas um fim-plenitude, cuja vida desabrocha para a 
eternidade, junto de Deus.

Dando continuidade à Quaresma, chegamos na segun-
da etapa de nosso caminhar rumo à celebração da festa pascal. 
Quaresma é um tempo de penitência e conversão, tempo de ren-
ovação interior e da nossa práxis cristã. Desta forma, a Liturgia 
da Palavra e da Eucaristia, nesse 2º Domingo da Quaresma, con-
voca-nos a subir o Monte Tabor para fortalecer a nossa fé cristã 
e contemplarmos o Cristo transfigurado. A vivência da espiritu-
alidade quaresmal, com a prática das obras corporais, ensinadas 
por Jesus e pela Igreja, e a perseverante escuta da Palavra de 
Deus, torna-se itinerário de nossa transfiguração em Cristo. Em 
seu caminho rumo ao Calvário, Jesus faz uma parada no monte 
Tabor. Ele quer ensinar aos seus discípulos-seguidores a con-
templar o sentido e significado último da Cruz. Não existe cris-
tianismo sem cruz. Todavia, o seguimento de Cristo não para na 
Cruz, pois depois da Cruz vem a Luz que plenifica a vida. 

O evangelista Lucas nos relata que 
Jesus foi ao Tabor para orar, levando consi-
go Pedro, Tiago e João. Envolto de glória, 
acompanhado por Moisés, que representa a 
Lei, e Elias, os Profetas, o texto sagrado cen-
traliza sua intenção, nas palvras que emana 
da nuvem, sinal da manifestação de Deus 
Pai: “Este é o meu Filho, o escolhido, escutai 
o que Ele diz! ” (Lc 9,35). Nosso comprom-

isso cristão no mundo, a partir da escuta e da vivência das 
palavras, atitudes e gestos de Jesus, está na procura de trans-
figurar as realidades terrenas que não estão de acordo com o 
Plano de Deus, com a finalidade de realizarmos a construção 
do Reino de Deus, um Reino de paz e fraternidade universal.

Irmãos e irmãs, a transfiguração deste mundo, sua ade-
quação ao Reino de Deus, fruto do anúncio e da vivência de 
Jesus, deve iniciar com a renovação de nossa Aliança com o 
Deus único e verdadeiro, seguindo o exemplo de nossos pri-
meiros pais na fé, Abraão e Sara, que confiaram plenamente 
nos planos do Senhor Deus e se colocaram como seus fiéis 
servidores. 

Na segunda leitura, São Paulo ensina que todos nós, 
chamados filhos de Deus em Cristo Jesus, devemos, todos 
os dias, iniciar e reiniciar, não obstante as dificuldades e 
obstáculos que a vida se nos impõem, o nosso caminho de 
fé como imitadores de Cristo, e não como inimigos da sua 
Cruz, pois desta forma nosso destino será a perdição e não a 
transfiguração da vida. Como amigos da Cruz de Cristo, não 
podemos esmorecer na empresa de construirmos um mundo 
mais solidário e justo. Às vezes nos parece que em meio a 



Diocese de Erexim - RS

11A Voz da Diocese e homilias de Dom Adimir

tantas desgraças sociais, conflitos e guerras motivadas tão so-
mente pelo poder econômico, político e domínio territorial, 
não existe mais perspectiva de transformação, de mudança, 
de transfiguração. Entrentanto, não podemos desanimar. Ao 
contrário, assim como os discípulos de Jesus, pela sua trans-
figuração no Tabor, puderam entrever a luz da glória no fim 
do caminho, assim tenhamos a certeza de que a caminhada 
da cruz é a caminhada da glória, ainda para este mundo.

Prezados irmãos e irmãs, como cristãos inseridos na 
sociedade, precisamos lançar sementes de esperança e vida, 
inspirados pela Campanha da Fraternidade deste ano, as-
sumindo o nobre empenho de “Falar com sabedoria e en-
sinar com amor” (Pr 31,26). Nosso compromisso é com uma 

educação balizada nos princípios da promoção e defesa da 
dignidade humana, oportunizando a todos uma experiência 
vivaz com o transcendente, criando uma cultura do encon-
tro fraterno entre os povos e no cuidado da Casa Comum, 
no qual todos os seres devam ser respeitados e protegidos. 
Assim, o mundo será transfigurado num mundo de paz, de 
amor, de perdão, de concórdia, de respeito com a rica diver-
sidade cultural, enfim num mundo em que “todos tenham 
vida e vida em abundância” (Jo 10,10), conforme o desejo 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!

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

Homilia na Ordenação Presbiteral do
Diácono Leonardo Silva Pereira Fávero

26 de fevereiro de 2022

Minha saudação ao Monsen-
hor Agostinho Dors, Vigário Ger-
al da Diocese; Pe. André Lopes, 
Pároco desta Comunidade N. Sra. 
da Salette; Pe. Edegar Passaglia, 
vigário paroquial; Pe. Clair Favreto, 
pároco da Catedral e que foi reitor 
do Seminário São José, em Passo 
Fundo, durante a formação de nosso 
ordenando. Saudando estes, esten-
do a saudação a todos os padres e 
Diáconos presentes. Consagrados 
(as); Seminaristas; Equipe de Liturgia e Canto, ministros, 
irmãos e irmãs presentes e aqueles (as) que nos acompan-
ham pelas redes sociais desta Paróquia e do Santuário 
N. Sra. do Rosário de Fátima e ouvintes da Rádio Web 
Voz de Erechim. Uma saudação muito especial ao Diácono 
Leonardo Fávero e aos seus familiares. Quero trazer pre-
sente no coração e na memória, os seus pais, Sr. Leonice e 
Dona Terezinha, ambos já falecidos, elevando minha prece 
em sufrágio dos mesmos. Minha gratidão ao diácono por 
acolher o sacramento da ordem no grau do presbiterado e 
seu sim ao chamado que o Senhor lhe fez. Irmãos e Irmãs! 
Sintam-se todos acolhidos na alegria desta festa que nos 
reúne. 

Queridos irmãos e irmãs. A Palavra de Deus ilumina 
nossa vida cristã e toda a ação da Igreja é conduzida por 
ela. Hoje ela foi escolhida pelo nosso ordenando para ser 
referência de seu ministério Presbiteral, mas também nos 
ajuda a mergulhar no projeto salvador de Deus, fruto de sua 
benevolência. Quer ser ainda motivação para o discernimen-
to vocacional de muitos jovens chamados à vocação sacer-
dotal, religiosa e missionária e alimento para a perseverança 
dos já consagrados (as).

Liturgia da Palavra: O 
Diácono Leonardo escolheu:

1Pd 5,1-4 - A leitura tirada 
da Carta de São Pedro remete à 
missão de apascentar o rebanho de 
Deus. Diz aos anciãos: “Apascentai 
o rebanho de Deus que vos foi con-
fiado, cuidando dele, de livre von-
tade, como Deus o quer...” Recorda 
que um pastor, como era antes, ia 
à frente de suas ovelhas e jamais 
deixava que elas seguissem adiante 

dele. Assim, o discípulo de Jesus, chamado a ser pastor do 
povo de Deus, deve guia-lo, alimentá-lo, protegê-lo. Lem-
brar que sua responsabilidade é apascentar o rebanho que a 
ele foi confiado, assegurando que seu povo viva sempre de 
acordo com a Palavra de Deus. Tudo isto deve ser feito com 
liberdade e muita alegria. Podemos dizer então aos sacer-
dotes: “Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós”.

Fil 1,20-27 - Essa missão de pastores do povo de Deus 
exige atitudes coerentes e por isso, podemos ver na Carta de 
São Paulo aos Filipenses o convite que ele faz a toda a comu-
nidade, exortando a ter uma vida pura, santa e irrepreensível, 
capaz de corresponder ao que lhes foi anunciado. Isto sig-
nifica: “Viver à altura do Evangelho de Cristo”. Lema de 
ordenação de nosso diácono. 

Jo 15,9-17 – Neste contexto das leituras, compreen-
demos ainda que nada é mérito pessoal, mas graça de Deus, 
pois o Evangelho diz: “Não fostes vós que me escolhestes, 
mas fui eu que vos escolhi”. Ele nos escolheu para viver o 
mandamento do amor, para confiar uma missão que produza 
frutos dignos de sua vontade e frutos que permaneçam. Para 
isso nos deixou seu testamento, sua vontade: “Isto vos man-
do: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. É nesta 
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missão de amor do Pai e de Jesus que se encontra a fonte da 
verdadeira alegria.
 Prezados irmãos e irmãs. A Palavra de Deus nos 
faz compreender que o amor de Deus manifestado em 
Cristo, nos transforma; nos reconcilia, nos faz viver no-
vos e bons relacionamentos familiares, sociais e comu-
nitários, aprimorando a riqueza de dons que recebemos 
da generosidade de Deus. Com a luz que dela recebemos, 
buscamos a vida plena proposta por Jesus e deixemo-nos 
conduzir por ela para glorificarmos a Deus em tudo aq-
uilo que fizermos. Amando-nos uns aos outros, como 
ele nos amou, também estaremos “vivendo à altura do 
Evangelho de Cristo”.

Permitam-me agora dirigir alguns pensamentos 
próprios do ministério presbiteral, ao nosso ordenando. 

CARÍSSIMO DIÁCONO LEONARDO: Grandiosa 
é a missão que estais para assumir. Chamado para ser um 
homem de Deus e realizando as coisas de Deus em meio à 
realidade humana. Por isso, quero recordar alguns elemen-
tos que farão parte de sua caminhada presbiteral e que nen-
hum presbítero jamais deve esquecer:

 “Nosso sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, es-
colheu alguns discípulos para exercerem em seu nome, e 
publicamente na Igreja, o ofício sacerdotal, em favor da hu-
manidade”. Desta forma, tu Diácono Leonardo, foste tam-
bém chamado e escolhido por Ele. Recordo o Evangelho: 
“Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, diz 
o Senhor”. Escolhido para, unido ao bispo na função sacer-
dotal, estar a serviço do povo de Deus. Tu serás constituído 
sacerdote para servir ao Cristo Mestre, Sacerdote e Pastor, 
que por seu ministério, edifica e faz crescer o seu Corpo, que 
é a Igreja, como povo de Deus e Templo do Espírito Santo.

Configurado ao Cristo, sumo e eterno Sacerdote, será 
consagrado verdadeiro sacerdote da nova Aliança para pre-
gar o Evangelho, para apascentar o povo de Deus que te 
será confiado; para celebrar o culto divino, principalmente 
no Sacrifício do Senhor, a celebração da Eucaristia.

Assumirás a função de ensinar, santificar e guiar o 
povo de Deus. Assim te pedimos que:

Cumprindo a tua função de ensinar, transmite a todos 
a Palavra de Deus e meditando a Lei do Senhor, procura crer 
no que leres, ensinar o que creres, praticar o que ensinares. 
Seja, portanto, a tua pregação alimento para o povo de Deus 
e a tua vida, que pela palavra e pelo exemplo, se torne um 
estímulo para o crescimento espiritual dos fiéis.

Exercendo a função de santificar, por teu ministério 
unido ao sacrifício de Cristo, os fiéis alcancem a plenitude 
espiritual. Portanto, toma consciência do que fazes, e põe em 
prática o que celebras, de modo que, ao celebrar o mistério 
da morte e ressurreição do Senhor, te esforces por viver uma 
vida nova.

Incorporando os seres humanos ao povo de Deus pelo 
Batismo, perdoando os pecados em nome de Jesus Cristo 
e da Igreja pelo sacramento da Penitência, confortando os 
doentes com a Sagrada Unção, celebrando os ritos sagrados, 
lembra-te de que foste escolhido dentre os seres humanos e 
colocado a serviço deles nas coisas de Deus.

Desempenha com verdadeira caridade e contínua 
alegria, a missão do Cristo sacerdote, procurando não o que 
é teu, mas o que é de Cristo. Tenha sempre diante dos olhos 
o exemplo do Bom Pastor, que não veio para ser servido, 
mas para servir, e para buscar e salvar o que estava perdido.

“Impelido por sincero amor a Cristo, e vivendo com 
total dedicação, neste estado do celibato, te consagrarás mais 
facilmente a Cristo, com um coração sem partilha; poderás 
dedicar-te mais livremente ao serviço de Deus e da humani-
dade e trabalhar com maior solicitude na obra da salvação 
eterna”.

 Caro Leonardo! “Não te deixes abalar em tua confi-
ança no Evangelho, do qual és não somente ouvinte, mas 
servidor”. “Guardando o mistério da fé com a consciência 
pura, mostra em teus atos, a palavra que proclamas, a fim de 
que o povo cristão, vivificado pelo Espírito Santo, se torne 
uma oblação pura, agradável a Deus e desta forma, recon-
heça que tu estarás “vivendo à altura do Evangelho Cris-
to” como escolheste e assumiste em teu lema da ordenação 
diaconal e também presbiteral.

Por fim, quero agradecer (in memorian) teus pais: e 
igualmente agradecer o dom da sua vida e o seu “Sim”, 
Diácono Leonardo, que se colocando inteiramente no segui-
mento a Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, torna-te “sacer-
dote para sempre”.

Exorto a todos que, irmanados no mesmo sentimento 
de alegria por esta ordenação, que rezemos com confiança 
por este jovem que logo mais se tornará o mais novo sac-
erdote da Igreja e para que tenhamos muitos outros jovens 
corajosos e disponíveis para responder ao chamado de Jesus 
Cristo na vida sacerdotal, religiosa e missionária.

Suplicamos que São José, nosso padroeiro e Maria 
Santíssima, sob o título de Nossa Senhora da Salette, pa-
droeira desta comunidade, intercedam pelo, Leonardo, pelo 
povo que lhe foi confiado como diácono e continuarás como 
sacerdote; também por todos nós, a fim de que sejamos per-
severantes na fé, na esperança e na caridade; como verda-
deiros discípulos missionários de Nosso Senhor Jesus Cristo 
que tem para todos nós “palavras que nos orientam e nos 
conduzem a vivermos à altura do Evangelho de Cristo”. 
Amém!

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre 
seja louvado!

Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Homilia na Quarta-Feira de Cinzas 
Abertura Da Campanha Da Fraternidade - – 02/03/2022

 1. Minha saudação ao nosso 
vigário geral, Monsenhor Agostin-
ho Dors, ao Pároco desta Catedral 
Pe. Clair Favreto, ao Pe. Gladir 
Giacomel e Pe. Felipe Filippini, 
vigários paroquiais, Pe. Antonio 
Valentini Neto, nosso chanceler da 
Cúria, Pe. André Ricardo Lopes, 
Assessor Diocesano da Pastoral da 
Educação, (....) Diácono Pascoal, 
Consagradas, irmãos e irmãs aqui 
presentes. Quero saudar de manei-
ra muito particular, os Diretores (as), os Professores (as) e 
todos os colaboradores (as) que atuam direta ou indireta-
mente na Área da Educação em todos os níveis, públicos 
e privados. Agradecê-los pela presença, atendendo nosso 
convite para esta abertura da Campanha da Fraternidade que 
traz como tema: “Fraternidade e Educação”.

 2. Hoje, quarta-feira de cinzas estamos iníciando, em 
toda a Igreja, o tempo quaresmal. Tempo este que nos prepa-
ra para a grande celebração do Mistério Pascal de Cristo: 
sua paixão, morte e ressurreição. Nela se plenifica o projeto 
salvador de Deus para toda a humanidade, pois enviou seu 
próprio Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. 

 3. Este tempo de quaresma, especial para nossa vida 
cristã, nos convida à conversão. Serão quarenta dias de um 
longo caminho que devemos percorrer com todo o nosso ser, 
com toda a nossa disposição, guiados, ajudados pela Palavra 
de Deus que nos orienta numa estrada para Deus, passando 
por uma revisão de um caminhar interior, de um caminhar 
em direção aos irmãos e irmãs e juntos, alcançarmos a meta 
desta estrada que é Deus. Deixemo-nos então iluminar pela 
Palavra de Deus que nos diz:

4. A primeira leitura da Profecia de Joel nos diz: “Ag-
ora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, 
com jejuns... rasgai o coração e não as vestes... voltai para 
o Senhor vosso Deus” e garante-nos: “Ele é benigno e com-
passivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdo-
ar o castigo”. Este é um convite irrecusável para todos nós.

5. São Paulo também nos exorta hoje na segunda leitu-
ra, dizendo: “Deixai-vos reconciliar com Deus” e prossegue: 
“É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação”.  
Este convite se reforça ainda no sentido da imposição das 
cinzas, onde ouvimos a expressão: “convertei-vos e crede 
no Evangelho”. Conversão que significa voltar-se para, ou 
seja, voltar nosso olhar para Deus com amor filial, nosso ol-
har a nós mesmos com sinceridade na verdade do que vive-
mos e para o outro com compaixão e misericórdia. 

 6. Prezados irmãos e irmãs: as práticas de piedade 
que devem ser uma constante em nossa vida cristã, colabo-
ram para vivermos mais profundamente este tempo quares-

mal. Estas práticas de piedade es-
tão expressas pelo próprio Cristo 
no Evangelho de hoje:

Jesus fala da Esmola (tra-
duzimos por Caridade): mo-
tivam-nos a olhar para nossos 
irmãos e irmãs, particularmente os 
mais vulneráveis e sermos solidári-
os em suas necessidades;

Jesus nos fala da Oração: 
faz voltar nosso olhar e nosso 

coração para Deus, renovando nossa confiança em seu amor 
de Pai misericordioso; por ela aprofundamos nossa intimi-
dade com Ele com a certeza de que sempre nos acompanha 
a sua presença amorosa;

Jesus nos indica o Jejum: Voltados a nós mesmos, 
somos convidados a viver o domínio sobre nós mesmos su-
perando os impulsos humanos que nos afastam da dignidade 
cristã. Jejuar nos fortalece numa vida espiritual madura, de 
autodomínio, livre e profunda. Também nos faz solidários 
com os sofredores e com eles a possibilidade de compartil-
har o que temos e somos.

Precisamos estar com o coração aberto e dispostos 
a percorrer humildemente este caminho para receber de 
Deus a recompensa prometida a todos aqueles que o amam 
com o coração sincero e realizam sempre a sua vontade.

 7. TEMA DA CF 2022...
A CF 2022 nos convida, por meio do tema e do lema 

escolhidos – "Fraternidade e Educação"; "Fala com sabe-
doria, ensina com amor" (Pr 31,26) –, a refletir sobre a 
indispensável relação entre fraternidade e educação, nos 
recordando que educar não é um ato isolado, mas, sim, o 
encontro no qual todos são educadores e educandos. Este 
texto da Campanha da Fraternidade nos inspira na missão 
educacional de cada pessoa, da família, da escola, da Igreja 
e de toda a sociedade.

7.1 O Objetivo Geral é promover diálogos a partir da 
realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo 
caminhos em favor do humanismo integral e solidário.

8. Os Objetivos Específicos são muitos, mas destaca-
mos três:

1. Analisar o contexto da educação na cultura atual, e 
seus desafios agravados pela pandemia. 

2. Verificar o impacto das políticas públicas na edu-
cação. 

3. Promover uma educação comprometida com novas 
formas de economia, de política e de progresso verdadeira-
mente a serviço da vida humana, em especial, dos mais po-
bres. “...a Campanha da Fraternidade nos convoca a refletir 
sobre os fundamentos do ato de educar...”
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  8.1 Do texto proposto destacamos ainda:  
“A Campanha da Fraternidade nos recorda que educar 

é um encontro no qual todos são educadores e educandos. É 
tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da Igreja e de 
toda a sociedade. 

“A realidade da educação nos interpela e exige profun-
da conversão de todos. Verdadeira mudança de mentalidade, 
reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um 
caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, 
a formação para a vida fraterna e para a cidadania. ” (Texto 
Base CF 2022, nº 5) 

“Somos convidados a ver a realidade da educação em 
diversos âmbitos, iluminá-la com a Palavra de Deus, en-
contrando e redescobrindo meios eficazes que favoreçam 
processos mais adequados e criativos a fim de que ninguém 
seja excluído de um caminho educativo integral que human-
ize, promova a vida e estabeleça relações de proximidade, 
justiça e paz. A educação é um indispensável serviço à vida. 
Ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da 
fraternidade. ” (Texto Base CF 2022, nº 6) 

ESCUTAR: Na dinâmica dialógica, a escuta do outro 
e de sua realidade é fundamental. 

DISCERNIR Elementos primordiais para educar NA 
fé e educar PARA o diálogo, no seguimento de Jesus Cristo, 
Mestre e Educador, como discípulos missionários. Um itin-
erário metodológico. Um grande Projeto Político Pedagógico. 

AGIR Passos e metas! Um projeto de vida como fon-
te para uma nova sociedade! O Pacto Educativo Global que 
indica “Educar para um novo humanismo”. 

AVALIAR o compromisso com a Educação. “Uma 
educação humanizada não pode limitar-se a fornecer um 
serviço de formação, mas também cuidar dos seus resulta-
dos no horizonte das capacidades pessoais, morais e sociais 
dos participantes no processo educativo. Não pede simples-
mente ao professor para ensinar e ao aluno para aprender, 
mas exorta cada um a viver, estudar e agir de acordo com as 
premissas do humanismo solidário. ” (Texto Base, nº 227)

  “Não há dúvidas de que a qualidade da educação de-
pende da participação de todos os atores envolvidos em um 
clima de apoio e solidariedade. Avaliar o esforço e o com-
promisso com a educação no lugar onde moramos é um pas-
so importante para construir caminhos novos que conduzam 
a uma educação de qualidade. ” (Texto Base, nº 269) 

9. Caríssimos! Este Tempo Quaresmal e a Campanha 
da Fraternidade nos ajudam a percorrer um caminho de sin-
cera conversão e preparação para a Festa da Páscoa, certeza 
de vida plena para todos em Cristo Ressuscitado, em meio 
à angústia e insegurança vividas ainda neste tempo da pan-
demia, de violência e de guerra, na esperança de uma nova 
sociedade transformada por um processo de educação com-
petente, iluminada sempre pelo amor, pela solidariedade e 
pela promoção da paz.

 10. Caminhemos juntos como educadores e educan-
dos, iluminados pelo lema desta CF: “Fala com sabedoria, 
ensina com amor” (Pr 31,26).

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Aspectos da homilia de Dom Adimir na posse de Párocos
Num primeiro momento, refletia a Palavra de Deus 

proclamada na celebração. Sempre a da liturgia do dia. 
Depois destacava a missão do Pároco na Paróquia, a 

relação dele com o povo e do povo com ele, lembrando 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. Citava São João Crisóstomo para quem o Sacerdócio 
se exerce na terra, mas está inscrito no céu. Referia aspectos do 
tríplice ofício pastoral do Pároco: anunciar a Palavra de Deus, 
animar a vida litúrgica da comunidade, celebrando os sacra-
mentos, promovendo a adoração ao Santíssimo, procissões e 
outros aspectos da espiritualidade; conduzir a Paróquia, preser-
vando seu patrimônio e administrando os seus recursos com a 
participação ativa dos leigos, especialmente através dos consel-
hos de pastoral e de economia, cabendo-lhe sempre a respons-
abilidade última em tudo. Ao falar do dom do Sacerdócio, dom 
Adimir observava 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, dia 26 
de fevereiro, será daqui a quatro anos. Se algum padre ficar 
impossibilidade 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.

Insistia também que o Pároco precisa contar com os 
leigos, organizar o conselho econômico e o de pastoral, 
fortalecer a união nas comunidades na dimensão da sinod-
alidade, numa Igreja de comunhão e participação. Os dois 
conselhos têm a mesma importância. Exortav aos Párocos 
serem amorosos com as pessoas que lhe são confiadas e que 
estas sejam amorosas com eles, ajudando-os em sua missão. 

No início da celebração, o Bispo pedia a cada padre a 
ser oficializado como pároco a renovação da fé e o compro-
misso de fidelidade à Igreja.

Após a homilia, os convidava a renovar seus compro-
missos de ordenação presbiteral e lhes entregou os símbolos 
de sua missão, a Bíblia, a chave do Sacrário, a estola da rec-
onciliação e a água do batismo.
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Carta do Episcopado Brasileiro às famílias, educadores e 
gestores por ocasião da Campanha da Fraternidade 2022

“Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26).
Ao iniciar a Quaresma de 

2022, nós, bispos católicos do 
Brasil, com coração de pastores, 
movidos pela força do amor de 
Deus e da missão que nos foi 
confiada, dirigimo-nos a todas as 
famílias, aos educadores e aos ge-
stores, para lhes falar de um tema 
tão caro a nós todos, a educação. Ao escutar o apelo à con-
versão, próprio do tempo quaresmal, contemplamos a real-
idade da educação e precisamos descobrir gestos concretos 
de mudança e transformação pessoal que tenham resultados 
no âmbito da educação.

Reconhecimento e gratidão
“Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais 

aqueles que arduamente trabalham entre vós.  
Tende para com eles singular amor, em vista do cargo que 
exercem” (1Ts 5,12-13).

Reconhecemos o caminho que se fez no Brasil refer-
ente à educação e elevamos a Deus nossa gratidão por tantas 
pessoas de boa vontade que se dedicaram e se dedicam à 
missão de educar inspirados em Cristo Mestre e educador da 
vida e do amor.

Prezadas famílias, nossa gratidão a vocês que se es-
forçam a cada dia assumindo sua laboriosa missão de educar. 
Vocês têm compreendido sua missão educadora: “Ensina à 
criança o caminho que ela deve seguir; mesmo quando env-
elhecer, dele não se há de afastar” (Pr 22,6). Sabemos que a 
educação não é função exclusiva da escola, mas um esforço 
coletivo, um dever tanto das famílias quanto do Estado, uma 
obra a ser feita em mutirão!

Obrigado, educadores e educadoras 
das redes públicas municipal, estadual e 
federal e da rede privada, confessional 
e comunitária, espalhados por todos os 
rincões do país. Vocês levam conheci-
mento, novos horizontes e cidadania ao 
incontável número de estudantes abrin-
do-lhes novas oportunidades de sonha-
rem seus projetos de vida. Reconhecemos 
o valor de sua profissão de educadores 
que consagraram e consagram sua vida à missão de educar, 
enfrentando com compromisso ético-profissional os desafios 
próprios das estruturas e condições de trabalho assim como 
do próprio sistema educacional. Nossa gratidão também aos 
gestores públicos que se esforçam por cumprir a implemen-
tação do direito constitucional do ensino universal e gratuito 
para o povo brasileiro.

Com a pandemia da 
COVID-19, escolas foram fecha-
das. É preciso agradecer, de modo 
muito particular às famílias e out-
ros agentes educativos que não 
se descuidaram da educação das 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, apesar de todas as difi-

culdades enfrentadas. Nossa gratidão e reconhecimento por 
seus esforços, compromisso e humanismo. Com certeza, a 
pandemia teria consequências muito mais devastadoras se 
não fosse a atuação das famílias e professores(as), pessoas 
de boa vontade e espírito solidário e abnegado que demostr-
aram assim que educação também se faz com paixão.

Pelo Pacto Educativo Global
“Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a 

percorrer” (1Rs 19,7).
No entanto, apesar de todos os avanços que merecem 

não só nosso reconhecimento como também nossa gratidão, 
é urgente afirmar que este é um caminho inconcluso, que 
há muito a se fazer, que talvez o Brasil ainda esteja no in-
ício de seu processo de consolidação educacional. Afinal, 
educar exige o esforço e dedicação das famílias, dos educa-
dores, das instituições, do Estado e principalmente de toda 
sociedade. Exige também investimento ostensivo, diretrizes 
e políticas públicas claras, acompanhamento sistemático e 
empenho geral de toda a sociedade. E isso não se faz de um 
dia para o outro, nem sem um projeto de Estado, para além 
de projetos pontuais de governos.

Famílias, vocês são chamadas a rever seu compromisso 
com a educação de seus filhos atuando sempre mais de maneira 
colaborativa e cooperativa com a escola e os educadores. Por 

sua vez, vocês educadores são chamados a 
avaliar de que maneira sua prática docente 
tem colaborado na formação humana, ética 
e cidadã de seus estudantes. Vocês gestores, 
precisam discernir profundamente como os 
programas, currículos e políticas educacio-
nais colaboram na construção de um novo 
modelo de sociedade, preparando pessoas 
para a vida e não apenas para o mercado.

É urgente uma reforma de mentali-
dade que torne a educação realmente prioridade. O Brasil preci-
sa de uma mudança realmente completa, radical, na qual a ed-
ucação seja prioridade do Estado brasileiro e de toda sociedade 
como nos propôs o Papa Francisco no Pacto Educativo Global.

E, para que este processo educacional seja levado a bom 
termo, isto é, torne os homens e mulheres mais humanos, é 
necessário olhar a pessoa como um todo, complexa e indivisível. 
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Não é à toa que o mandamento maior do Senhor anuncia que 
é preciso amar de todas as formas e por todas as dimensões da 
existência: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pens-
amento; e a teu próximo como a ti mesmo” (Lc 10,27).

Nossas esperanças
“O Senhor é bom para 

quem nele confia, para a alma 
que o procura. Bom é esperar” 
(Lm 3,25-26).

Nossa mais viva esperança 
é que as famílias, os educadores, 
os gestores, as escolas e a socie-
dade em sua totalidade assumam 
com entusiasmo e coragem sua 
missão na aldeia educativa de for-
ma participativa e colaborativa. Cada lar seja um autêntico 
ambiente educativo, no qual, por meio do encontro de ger-
ações, se partilhe vivamente as experiências edificando pes-
soas conscientes de sua história. Nossa esperança é que as 
escolas e universidades sejam centros de excelência não só 
acadêmica, mas também humanística. Que acolham todos os 
estudantes, especialmente os mais pobres e desamparados, 
oferecendo-lhes uma oportunidade de vida diferente, com 
mais esperança e alegria de viver. Nossa firme esperança é 
que cada educador receba o apoio necessário no exercício de 
sua missão educativa e assim desperte e acompanhe as novas 
gerações na construção de projetos de vida que tenham como 
horizonte o bem comum e a fraternidade. Por fim, esperamos 
que os gestores conscientes de seu importante papel prior-
izem políticas públicas de projetos educativos inclusivos.

Educar é uma tarefa exigente, que se faz com paixão 
e com coragem frente aos desafios. Mas não estamos sozin-
hos neste esforço diário. Assistidos pela graça divina e am-
parados pelas luzes do Espírito de Deus, temos esperança 
de que este caminho, já iniciado pelo povo brasileiro e que 
continua a ser trilhado, ora com grandes avanços ora com 

preocupantes retrocessos, chegará 
um dia a bom termo.

Nós, bispos do Brasil, 
em total espírito de serviço aos 
irmãos e irmãs, colocamo-nos à 
disposição para ajudar neste pro-
cesso. A Igreja é solidária à causa 
educacional e nós, seus pastores, 
queremos continuar empregan-
do todos os meios e recursos dos 
quais dispomos para ajudar neste 

amplo processo transformador da sociedade brasileira. Afi-
nal, tudo o que toca a educação toca diretamente a sociedade.

Convocamos todas as famílias, comunidades, paróquias, 
dioceses para abraçarem a causa da educação em prol de uma 
humanidade fraterna. Renovando o processo educacional, te-
mos certeza de que renovaremos as estruturas institucionais 
do Brasil em favor de um novo tempo para nosso país.

Que o Senhor, Pai de toda sabedoria e Deus das luzes, 
nos guie a todos e nos ampare em todos os nossos esforços! 
Que Maria e José, os educadores de Jesus, Filho de Deus, nos 
inspirem com seus exemplos e nos ajudem a sermos todos 
aprendizes e servidores do Evangelho da vida. Que a força 
renovadora da Páscoa sustente nossos sonhos e missão.

Aparecida (SP), 6 de março de 2022

Jesus Cristo: Mestre e Educador
As Sagradas Escrituras apresentam a imagem de um 

Deus que se revela às criaturas dentro de contextos históri-
cos e culturais. Jesus viveu, falou, foi educado e adorou o 
Pai como um judeu de seu tempo. Suas palavras e ações, seu 
método de ensinar estavam em sintonia com os costumes e 
as práticas da cultura semita na qual Ele se encarnou.

O Evangelho revela como Jesus atraía pessoas, gru-
pos e a multidão sobretudo pelo seu modo de ensinar. As 
atividades podem ser resumidas em três atitudes: anunciar, 
ensinar e curar. No entanto, parece que os atos de ensinar 
e instruir sobressaem aos outros. Ele inicia seu ministério 
público dando testemunho de vida, fazendo e ensinando (Mt 
4,25; 5,2; cf. At 1,1).

Com relação à educação formal que Jesus recebeu, Lu-
cas afirma que ele voltou para Galileia com seus pais e era-lhes 
submisso (Lc 2,52). Os verbos submeter e crescer denotam um 
desenvolvimento na educação. Costumava frequentar a sina-
goga, onde provavelmente aprendeu a ler e escrever (Lc 4,16).

No Evangelho há evidência de que os discípulos de 
Jesus se dirigem a Ele como Mestre, como alguém que fala 

com sabedoria e ensina com amor. Os doutores da Lei (Mt 
22,35-36), os Fariseus (Lc 19,39), os Saduceus (Lc 20,27-
28) também o reconheceram como Rabi.

Em seus ensinamentos Jesus demonstra que conhece as 
Escrituras na sua forma literária, mas também na oralidade, 
pois dialoga fazendo citações e alusões da Lei e dos Profe-
tas. Jesus ensina como deve ser a relação filial entre aquele 
que reza e o Pai que está nos céus. Nas parábolas que nar-
rava, Jesus apresentava metáforas, comparações, com o ob-
jetivo de mudar as concepções, provocar uma autorreflexão 
sem desafiar as pessoas diretamente. Caminho que promove 
a conversão de vida. Às vezes, utilizava o questionamento. 
Buscava, assim, criar condições para despertar nos corações. 
O objetivo mudar as concepções, provocar uma autorreflexão 
sem desafiar as pessoas diretamente. Caminho que promove 
a conversão de vida. Às vezes, utilizava o questionamento. 
Buscava, assim, criar condições para despertar nos corações 
das pessoas o desejo de apreender, sobretudo as verdades 
mais importantes para a vida eterna. (Resenha de pontos do 
Texto-base da Campanha da Fraternidade 2022)
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Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes celebra 
N. Sra. dos Navegantes com renovação de ministros

À beira do Rio Apuaê, no bosque do senhor Caducho, 
no dia 20 de fevereiro, a Paróquia Santa Ana de Carlos 
Gomes celebrou a festa de N. Sra. dos Navegantes, com ren-
ovação de mandato de 15 ministros de suas comunidades 
rurais.

O Pároco, Pe. Davi de Oliveira Pereira, e o Consel-
ho Econômico da sede paroquial agradecem as doações dos 
colaboradores seja de alimentos seja para o chinquilho e da 
novilha para o sorteio, colaborando assim para a manutenção 
da Paróquia. Agradece também aos prefeitos de São João da 
Urtiga, Centenário, prefeito e vice de Carlos Gomes, Luiz e 
Roberto, vereadores, festeiros, Brigada Militar, aos visitantes 
de outros municípios e comunidades. Pe. Davi deseja que N. 
Sra. dos Navegantes  interceda as bênçãos divinas para todos.

4ª Romaria da Mulher em Marcelino Ramos 
O Santuário Salette, em Marcelino 

Ramos/RS, promoveu, no dia 13 de março, 
a 4ª Romaria da Mulher, com a seguinte 
programação: - 8h30, acolhida; 8h45, camin-
hada penitencial; 10h, Missa solene; 12h, Al-
moço; 13h30, animação, testemunho e par-
tilha; 14h20, Terço meditado; 15h00 Bênção 
,do Santíssimo e envio. 

A Igreja Católica no Brasil, para a 
Campanha da Fraternidade deste ano, aborda 
pela terceira vez o tema da educação. Com 
o lema: “Fala com sabedoria, ensina com 
amor” (cf. Pr 31, 26), a CF-2022 quer pro-
mover o diálogo a partir da realidade educa-
cional do Brasil, à luz da fé cristã, propondo 
caminhos em favor do humanismo integral e solidário. 

Em comunhão com a Igreja no Brasil e em sintonia 
com o Dia Internacional da Mulher, o Santuário Salette 

assumiu, para a 4ª Romaria da Mulher, o 
Tema: “EDUCADORA MARIA, MOD-
ELO DE MÃE E MULHER”, com o Lema: 
“Fazei tudo que Ele vos disser!” (Jo 2,5).

Foi oportunidade a todas as mulheres 
que têm como modelo a Virgem Maria, de se 
reunirem pela fé na Casa da Mãe, rendendo 
louvores aos céus pelas bênçãos e graças re-
cebidas. Foi também momento oportuno para 
crescer na escola de Maria que, além de mod-
elo de Mãe e Mulher, não se cansa de nos 
apontar Jesus quando diz: Fazei tudo que Ele 
vos disser! 

Embora vivendo os tempos sombrios 
da pandemia, com cuidado e esperança, os participantes jun-
taram sua voz clamando dias melhores para todos.

Pe. Renoir Dalpizol, MS

Formação em Música Litúrgica – Diocese de Erexim
“Se queres saber o que cremos, vem ouvir o que cantamos!” (Santo Agostinho)
Oficinas de Música Litúrgica
Destinatários: Membros das equipes de liturgia e canto, salmistas, instru-

mentistas e todos os envolvidos nas ações litúrgico-musicais das comunidades.
Conteúdos a serem aprofundados:
- Ensaio de cantos conforme os tempos do Ano Litúrgico e suas festas;
- Função do canto a partir da dimensão litúrgica e ritual;
- Técnica vocal, afinação, divisão de vozes e noções de tonalidade;
- Ensaio de cantos do Ordinário da Missa;



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Maio de 2022

18 Notícias

- Arranjos e interpretação instrumental.
- O repertório será exclusivamente do novo Hinário 

‘Vinde e exultemos’ e cantos do folheto ‘Comunidade em 
oração’.

 Cada participante deve trazer o seu Hinário Litúrgico.
 Os instrumentistas devem trazer o seu instrumento 

musical.
Quando: Aos sábados, das 9h às 11h.
 Local: Seminário Nossa Senhora de Fátima.

Custos: R$ 10,00 por pessoa em cada encontro.
Início: Dia 02 de abril de 2022.
Não é necessário fazer inscrição prévia.
 Nos sábados em que não houver encontro, será comu-

nicado previamente ao grupo.
Responsável: Pe. José Carlos Sala – telefone: 

(54)999985748 – 33212608
Promoção: Setor de Canto e Música Litúrgica – Dio-

cese de Erexim

Dom Adimir dá posse ao Reitor do Seminário Maior
São José da Diocese de Erexim em Passo Fundo

Concluindo a ofi cialização 
de Padres da Diocese de Erexim 
em suas novas funções, Dom Ad-
imir Antonio Mazali deu posse ao 
novo Reitor do Seminário Maior 
São José em Passo Fundo, Pe. Dir-
ceu Dalla Rosa, em missa na cape-
la do mesmo na tarde do dia 23 de 
fevereiro, dia de São Policarpo, 
discípulo de São João Evangelis-
ta. A missa foi concelebrada pelo 
Pe. Antonio Valentini Neto, do 
Centro Diocesano de Erexim, com 
a participação da servidora do Seminário, de um ministro, 
um diácono e esposa de Estação, onde Pe. Dirceu Pároco foi 
Pároco nos últimos três anos. Pela quarta vez, ele trabalhará 
na formação dos seminaristas da Diocese de Erexim.

Iniciada a missa, Dom Adimir convidou Pe. Dirceu a 
fazer sua profi ssão de fé e o juramento de fi delidade à Igreja.

Em sua homilia, Dom Adimir ressaltou a importância 
do Seminário para a Diocese, a formação dos futuros pa-
dres, a escassez de vocações e o reduzido número de padres. 
Porém, com esforço renovado de todos e com a graça divina, 
mais jovens se sentirão motivados a serem padres. Lembrou 
o santo do dia, Policarpo, que muito trabalhou no anúncio da 
Palavra de Deus, pela unidade da Igreja e deu sua vida como 
mártir da fé. Exortou a todos a terem o coração e a mente 
abertos para realizar o que a Palavra de Deus nos disser, se-
guindo a recomendação de Maria, a Mãe da Igreja, a Mãe dos 
sacerdotes. Recomendou ao novo Reitor que seja pai e ami-
go, testemunho motivador para os futuros padres da Diocese. 

Após a homilia, o Bispo convidou Pe. Dirceu a renovar 
seus compromissos de ordenação presbiteral e lhe entregou 

símbolos de sua missão, a Bíblia, a 
chave do Sacrário e documento da 
formação dos seminaristas.

No fi nal da celebração, o sem-
inarista Lucas Bohm de Grandis, do 
primeiro ano da teologia,  agradeceu 
ao Bispo pelo acompanhamento ao 
Seminário e desejou frutuoso tra-
balho ao Pe. Dirceu na missão que 
assumia. Maria da Luz, que trabalha 
há 19 anos nos serviços da casa, tam-
bém saudou o novo Reitor. O diácono 
Ivanir Copatti ressaltou o excelente 

trabalho realizado pelo Pe. Dirceu na Paróquia de Estação. Disse 
ter certeza de que fará o mesmo em sua nova missão. Pe. Anto-
nio Valentini recordou que o Pe. Dirceu o ajudou a retomar o 
trabalho pastoral na Catedral São José, depois dos 9 anos em 
que esteve a serviço da CNBB. Destacou que ele é zeloso em 
tudo o que faz, o que lhe dá certeza de trabalho muito frutuoso 
no Seminário. 

Pe. Dirceu também dirigiu breve mensagem aos pre-
sentes, expressando gratidão a Deus e à Igreja pela missão 
confi ada a ele. Disse que quando o Bispo lhe falou, em outubro 
passado, sobre a função que estava assumindo se perguntou: 
“Senhor, que queres de mim”? E se dispôs com alegria ao que 
lhe pedia. Conta com a ajuda dos seminaristas e com a prece 
de todos, como também podem contar com a dele. 

Antes da bênção fi nal, Dom Adimir agradeceu a dis-
posição do Pe. Dirceu. Garantindo-lhe estar junto na missão 
assumida, lembrou que a formação dos futuros padres se dá 
especialmente pela presença do formador junto a eles, aberto 
ao que Deus quer.  

Vinde e Exultemos – Hinário Litúrgico da Diocese de Erexim 
Foi publicado no fi nal de 2020 e contém a letra de cantos na sequência do Ano Litúrgico e está dividido em 5 blo-

cos. Está à disposição na Livraria Diocesana. O áudio dos cantos do folheto dominical “Comunidade em Oração” estão 
no site da Diocese de Erexim (www.diocesedeerexim,org.br) na aba “Acervo Digital” – Hinário Litúrgico.
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Dom Adimir realiza sua primeira ordenação presbiteral
na Diocese de Erexim

Na tarde do último sábado de fevereiro e último an-
tes da quaresma, dia 26 de fevereiro, Dom Adimir Antonio 
Mazali realizou sua primeira ordenação de padre na Diocese 
de Erexim, o então Diácono Leonardo Silva Pereira Fávero, 
na igreja N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas. No ano pas-
sado, fez sua primeira ordenação presbiteral em Cascavel, 
PR, Arquidiocese que estava sem o Arcebispo.

A missa de ordenação foi concelebrada por 25 padres 
da Diocese, três de outras, tendo o Pe. Lucas Stein como 
mestre de cerimônias, com a participação de três Diáconos 
permanentes, muitos ministros e ministras, coroinhas daque-
la Paróquia e de São Cristóvão, seminaristas, equipe voca-
cional, religiosas, familiares do novo padre, representantes 
das comunidades, especialmente da Paróquia São Cristóvão, 
onde o novo padre será vigário paroquial e onde atuou como 
seminarista e diácono. O coral N. Sra. de Fátima, regido pelo 
Pe. José Carlos Sala, Reitor do Seminário e do Santuário, 
animou os cantos da celebração. 

O rito da ordenação presbiteral
Seguindo o rito de orde-

nação, após a proclamação do 
Evangelho, Pe. Clair Favreto, 
ex-reitor do Seminário São José 
em Passo Fundo, atualmente 
Pároco da Catedral, que acom-
panhou a formação de Leonardo 
por sete anos, apresentou pedido 
ao Bispo para que o ordenasse 
padre. Dom Adimir pergun-
tou-lhe se estava devidamente 
preparado e se era digno do ministério. Com a resposta pos-
itiva, prosseguiu interrogando o ordenando sobre suas dis-
posições para o sacramento e se prometia obediência a ele 
a seus sucessores. Em segui-
da, o coral entoou a ladainha 
de todos os santos, durante 
a qual Leonardo ficou pros-
trado ao chão, expressando 
a pequenez humana diante 
da grandeza da graça divina. 
Concluída a ladainha, em 
silêncio, o Bispo impôs as 
mãos sobre o ordenando. To-
dos os padres fizeram o mes-
mo e ficaram ao redor dele. 
Após este gesto, o Bispo proferiu a oração consecratória. O 
novo padre recebeu então a estola e a casula presbiteral. O 
Bispo lhe ungiu as mãos, lhe entregou a patena com o pão e 
o cálice com o vinho para a missa, expressando o poder de 
presidir a Eucaristia. Em sinal de acolhida no Presbitério di-

ocesano, ele e os padres lhe deram caloroso abraço. Em gesto 
muito significativo, antes do abraço, Dom Adimir lhe beijou 
as mãos recém-ungidas. 

A celebração prosseguiu com a oração do creio e o rito 
do ofertório com o agora Padre Leonardo junto ao altar, ao 
lado do Bispo e dos outros concelebrantes.

A homilia do Bispo
Dom Adimir iniciou a homilia lembrando os pais do 

ordenando, já falecidos. Agradeceu a Deus pelo sim do Leon-
ardo ao chamado de Deus. A sua ordenação é uma festa para 
a Diocese. Ressaltou que a Palavra de Deus ilumina toda a 
nossa vida. As passagens dela na missa foram escolhidas pelo 
próprio Leonardo, com as quais quer conduzir seu ministério. 
Elas acentuam a missão de apascentar o rebanho de Deus. O 
discípulo de Cristo chamado para ela deve ter atitudes coer-
entes, vida pura, santa e irrepreensível, para viver à altura do 
Evangelho, conforme o lema do novo padre. São João res-
salta que a escolha não é nenhum mérito do escolhido, mas 
iniciativa exclusiva de Cristo. O Bispo passou então a desta-

car aspectos do ministério pres-
biteral, dirigindo-se diretamente a 
Leonardo. Foi escolhido para ser 
sacerdote da nova Aliança, para 
pregar o Evangelho, conduzir o 
povo, celebrar os sacramentos. 
Exortou-o a transmitir a todos a 
Palavra de Deus, meditar na lei 
do Senhor, crer o que lê, ensinar 
o que crê, praticar o que ensina. 
Recordou-lhe o compromisso do 

celibato que lhe possibilita servir a Cristo mais livremente. 
Recomendou a todos rezar por ele, pela perseverança dos já 
ordenados e por novas vocações.

Manifestações no fi-
nal da celebração

- Elisângela Sbarde-
lotto, pela para Paróquia N. 
Sra. da Salette. Apresentou ao 
novo padre os cumprimentos 
de todos, ressaltando que foi 
escolhido para testemunhar 
o amor de Deus. Desejou-lhe 
que possa viver a missão com 
entusiasmo, fé, dedicação e 
muita oração. 

- Pe. Dirceu Balestrin, da Pastoral Presbiteral, em 
nome dos padres. Enalteceu a bela caminhada formativa do 
novo padre. Citou palavras do Papa Francisco na ordenação 
de padres – são ungidos para ungir. Enquanto ungem, são de 
novo ungidos pela fé e pela afeição do povo. 
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- Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia da Salette. Fri-
sou que a Paróquia está em festa. Há mais de 20 anos não 
vivia ordenação presbiteral. Expressou gratidão a Deus pelo 
sim do novo Padre. Deu orientação a respeito do jantar de 
confraternização que haveria no salão paroquial e convidou 
a todos para a primeira missa do novo padre na comunidade 
Santa Augusta, da mesma Paróquia, onde ele nasceu. 

- Pe. Leonardo Fávero. Expressou agradecimento ao 
Bispo, aos padres, à equipe vocacional pela preparação da 
ordenação, ao Pe. Clair pelos sete anos que o acompanhou 
na formação, ao Pe. Anderson, ex-pároco da São Cristóvão, 
à comunidade N. Sra.da Salette, ao coral N. Sra. de Fátima 
e Pe. Sala. Disse que louvava a Deus pela Diocese e desejou 
que Maria Santíssima, São José, São Cristóvão e o beato 
Carlo Acutis intercedam junto a Deus novas vocações e a 
graça de ele viver à altura do Evangelho, para realizar seu 
lema de ordenação. 

Dados biográficos
 (dados fornecidos por ele)
Nascido em 27/06/1990 em Erechim.
Filho único de Leonice Pereira Fávero (in memori-

am) e Terezinha da Silva Fávero (in memoriam).
Pertence à Paróquia Nossa Senhora da Salete, de Ere-

chim.

Cursou o Ensino Fundamental na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Victor Issler, no bairro Triângulo, em 
Erechim.

Entre 2005 e 2007, cursou o Ensino Médio no Instituto 
Anglicano Barão do Rio Branco, em Erechim.

Entre 2008 e 2010, cursou o Ensino Superior na Fac-
uldade Anglicana de Erechim (FAE), curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, graduado em julho de 2010.

Desde o tempo dessa graduação trabalhou, em Ere-
chim e região, com suporte técnico em informática e afins, 
até dezembro de 2012.

Durante o ano de 2013 trabalhou como professor de 
Inglês em Erechim. Nesse ano recebeu os sacramentos da 
Iniciação que faltavam - Primeira Eucaristia e Crisma.

Desde então, deu início ao discernimento vocacional 
acompanhado pelos Animadores Vocacionais e Formadores 
da Diocese.

Em 2014, ingressou no Propedêutico, no Seminário 
Bom Pastor em Barão de Cotegipe.

Entre 2015 e 2017 cursou Filosofia no Instituto Supe-
rior de Filosofia Berthier (IFIBE) em Passo Fundo.

Em 2018 ingressou no curso de Teologia na ITEPA 
Faculdades, em Passo Fundo.

Em missa com bênção e imposição de cinzas, Dom Adimir 
abre Campanha da Fraternidade na Diocese de Erexim

Como vem acontecendo 
há mais tempo, a Campanha da 
Fraternidade (CF), que neste 
ano é sobre a Educação com o 
lema “fala com sabedoria, ensi-
na com amor”, teve lançamento 
em nível nacional na manhã do 
dia 02 de mrço, quarta-feira de 
cinzas, na sede da CNBB em 
Brasília, em nível regional e di-
ocesano ao longo do dia.

Na Diocese de Erexim, o 
lançamento foi feito por Adimir 
Antonio Mazali na missa das 20h daquele dia, na Catedral 
São José, concelebrada pelos três padres da mesma, Clair 
Favreto, Gladir Giacomel e Felipe Filippini, e André Lopes, 
assessor diocesano da pastoral da educação e Antonio Val-
entini Neto, do Centro Diocesano, com a participação do 
diácono Pascoal Pozza. Representantes de 26 estabeleci-
mentos educacionais e a Secretária Municipal de Educação 
marcaram presença especial na celebração. 

Em comunhão com o Papa e comunidades cristãs do 
mundo inteiro, a missa foi também de oração pela paz na 
Ucrânia e para toda a humanidade. Dois símbolos destaca-
ram os dois aspectos da celebração, o cartaz da Campanha 

da Fraternidade e a bandeira da 
Ucrânia. 

A reflexão do Bispo e 
a abertura da Campanha da 
Fraternidade

Falando aos participantes 
da missa, Dom Adimir dirigiu 
especial saudação aos alunos, 
servidores, professores, direto-
res e a todas as pessoas ligadas 
à educação formal, entre elas 
a secretária municipal de ed-
ucação. Destacou o tempo da 

quaresma como percurso de preparação para a celebração 
anual do mistério pascal, que plenifica o projeto salvífico de 
Deus para a humanidade. Apresentou síntese das leituras e 
do evangelho do dia. A primeira, do profeta Joel, convida à 
conversão e à confiança na misericórdia divina. A segunda, 
de São Paulo, exorta a viver frutuosamente o tempo especial 
da bondade divina. O evangelho indica a forma de se viver 
os três exercícios do ser humano em relação aos outros, a si 
mesmo e a Deus, a esmola, o jejum e a oração. Explanou o 
tema, o lema e objetivos da terceira Campanha da Fraterni-
dade sobre a Educação. Entre os objetivos da Campanha, que 
tem por lema “fala com sabedoria, ensina com amor”, citou 
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o geral e três específi-
cos. O geral, promov-
er diálogos a partir da 
realidade educativa do 
Brasil, à luz da fé cris-
tã, propondo caminhos 
em favor do humanis-
mo integral e solidário. 
Específicos: Analisar o 
contexto da educação 
na cultura atual, e seus 
desafios agravados pela 
pandemia; Verificar o impacto das políticas públicas na ed-
ucação; Promover uma educação comprometida com novas 
formas de economia, de política e de progresso verdadei-
ramente a serviço da vida humana, em especial, dos mais 
pobres. Ressaltou que o texto-base da CF está estruturado 
em 4 aspectos, escutar, discernir, agir e avaliar. Concluiu sua 
reflexão com esta exortação: Caminhemos juntos como edu-
cadores e educandos, iluminados pelo lema desta CF: “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). 

Entrega de símbolos para os representantes dos esta-
belecimentos educacionais

Antes da bênção, 
a convite do Bispo, Pe. 
André Lopes, Pároco da 
Paróquia N. Sra. da Salette, 
Bairro Três Vendas, Ere-
chim e assessor da pastoral 
da educação, motivou en-
trega de dois símbolos para 
os representantes dos esta-
belecimentos educaciona-
is, uma vez acesa e uma 
muda de árvore, fornecida 

pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
Oração pela paz e oração da Campanha da Fraternidade
Após a bênção das cinzas, a assembleia litúrgica 

acompanhou a oração da Campanha da Fraternidade. Depois 
da entrega dos símbolos, todos rezaram a oração a Nossa 
Senhora Educadora, também da Campanha da Fraternidade. 

Em seguida, Dom Adimir convidou Pe. Felipe a ficar 
com a bandeira da Ucrânia diante de todos e motivou oração 
pela paz naquele país e no mundo todo.

Concluindo a celebração, o Bispo invocou a bênção 
quaresmal sobre os participantes.  

Novo seminarista da Diocese de Erexim
Na missa da noite de quarta-feira de cinzas, dia 02 de março, no Santuário Di-

ocesano N. Sra. de Fátima,  o jovem Filipe Mateus Nehring Pereira foi apresentado 
como seminarista do propedêutico. 

Nesta primeira etapa da formação de um futuro padre, o seminarista é inserido 
na realidade vivida no Seminário mediante a participação diária nas celebrações do 
Santuário, a convivência com os padres que residem no Lar Sacerdotal e o acompan-
hamento com o formador. Assim, criam-se condições para que o seminarista possa 
discernir melhor sobre sua vocação. Outro objetivo é iniciar o jovem na vida comu-
nitária e prepará-lo para, depois, ingressar no Seminário Maior.

O seminarista Felipe é oriundo da Paróquia São Cristóvão, de Erechim, tendo 
sido recebido na Igreja Católica no início de 2021. Ele tem 26 anos e é Bacharel em 
Direito. Tendo trabalhado como professor particular de língua inglesa, bem como na 
área jurídica e bancária, iniciou acompanhamento vocacional em 2021, decidindo 
ingressar no seminário propedêutico neste ano. (Com informação e foto do Pe. Lucas 
Sstein, vice-reitor do Seminíario N. Sra. de Fátima)

Pastoral da Pessoa Idosa planeja atividades deste ano
A equipe de coordenação diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa realizou reunião na manhã do dia 03 de março, no 

Centro Diocesano. 
A pauta do encontro foi: programação do ano em curso; visita domiciliar aos idosos; programa nacional do cadastro 

dos coordenadores e idosos, como estão fazendo todas as arquidioceses e dioceses; eleição da coordenação diocesana e da 
coordenação em algumas paróquias.

Na parte da tarde, a coordenação se reuniu com as coordenadoras de diversas Paróquias. Assuntos tratados: formação de atuais 
líderes com encontros em agosto e setembro deste ano em Paróquias reunidas por proximidade; formação de novos líderes em di-
versas Paróquias. Duas assistentes sociais da Prefeitura Municipal de Erechim visitaram o grupo e convidaram para participar do 
projeto “Centro de Convivência do Idoso e Programa +60”.  O convite será estendido aos idosos visitados na cidade de Erechim. 
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Pe. Claudino Talaska falece após um mês
de Pároco em Estação

Em consequência de hemorragia 
hepática, Pe. Claudino Talaska faleceu na 
madrugada do dia 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, no Hospital Santo An-
tonio de Estação, para onde fora levado às 
pressas por ter se sentido mal. Ele fora ofi-
cializado na função de Pároco da Paróquia 
Santa Teresinha de Estação há apenas um 
mês, dia 6 de fevereiro, por Dom Adimir 
Antonio Mazali. 

Velório e missas de corpo presente
Seu corpo foi velado na igreja Santa Teresinha das 07h 

até ao meio-dia com missa de corpo presente às 11h, pres-
idida por Dom Adimir, concelebrada por 12 padres, com a 
participação de três diáconos permanentes, diversos minis-
tros, representantes das comunidades, os pais e as 4 irmãs 
dele. Após a missa, seu corpo foi transladado para a igreja 
N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe, onde o velório 
prosseguiu com missa de cor-
po presente às 16h30, também 
presidida por Dom Adimir, que 
havia acompanhado o translado 
do corpo, e concelebrada por 33 
padres, com a participação de 4 
diáconos permanentes, diversas 
autoridades civis, representantes 
de Paróquias nas quais ele tra-
balhou e seus familiares.

Manifestações de gratidão 
e condolências

No final da missa, Pe. Paulo Cesar Bernardi, Pároco 
local, em nome da família, agradeceu a todos os que acom-
panharam o Pe. Claudino nos seus últimos dias e partici-
param do velório e da missa de corpo presente em Estação 
e/ou em Barão de Cotegipe. Convidou para missa de sétimo 
dia no próximo domingo, dia 13, às 09h, naquela igreja como 
outros padres, com certeza, farão 
o mesmo em suas paróquias. Pe. 
Dirceu Balestrin, pela Pastoral 
Presbiteral, em nome de todos os 
padres expressou solidariedade 
aos pais e familiares do Pe. Clau-
dino. Lembrou que na véspera os 
padres e diáconos permanentes 
tiveram reunião de encaminha-
mentos para o ano com a partici-
pação dele e que ninguém poderia 
imaginar que agora estariam cele-
brando a missa de corpo presente 
dele. Observou que os padres na Diocese são poucos e a 
falta de mais um acentua a necessidade de intensificar a pro-

moção das Vocações Sacerdotais, de pedir 
a Cristo Bom Pastor, a quem se entregava 
o Pe. Claudino, que conceda mais padres 
para a Diocese. 

No final da missa em Estação, Pe. 
Valtuir Bolzan, coordenador da Área Pas-
toral, testemunhou que conhecia o Pe. 
Claudino desde 1982 e que esteve na casa 
dos pais, em Linha Limeira, Erval Grande. 
Destacou nele alegria permanente, amor à 
vocação assumida, disponibilidade, sim-
plicidade, generosidade e felicidade por 

estar em Estação. Deixa um legado muito rico. Exortou a 
todos a pedir mais vocações sacerdotais. Desejou que Santa 
Teresinha, a das rosas, interceda pelas famílias e pela família 
sacerdotal. O Diácono Ivanir Copatti, que esteve com o Pe. 
Claudino nas suas últimas horas, registrou que ele iniciou 
seu ministério em Estação e aí o concluiu. Assegurou que 

em apenas um mês de seu retorno 
estava tendo a admiração de to-
dos. Convidou aos participantes 
a cantar o refrão do canto a Santa 
Teresinha “derramai uma chuva 
de rosas” enquanto um disposi-
tivo da funerária lançou pétalas 
sobre o corpo do Pe. Claudino.

O sepultamento
Concluída a missa em 

Barão de Cotegipe, após a espera 
da chegada de parentes de Mato 

Grosso do Sul, houve o sepultamento no cemitério local no 
jazigo da família. Dom Adimir e dois padres acompanharam 
o cortejo. No cemitério, uma senhora bastante idosa, encur-
vada, fez comovente manifestação de gratidão ao Pe. Clau-
dino, testemunhando que ele a havia ajudado muito. Dom 
Adimir presidiu a oração e a bênção do túmulo.  

Reflexão de Dom Adimir
lguns aspectos expostos por 

Dom Adimir nas duas missas de 
corpo presente do Pe. Claudino. 
Quando nascemos, começamos 
a caminhar para a morte. Quando 
morremos, abre-se para nós a por-
ta da eternidade. Segundo o Papa 
Francisco, a morte é o abraço de 
Deus a ser aguardado com espe-
rança. Ela ultrapassa nossa com-
preensão humana. Diante dela, 

silenciamos. Para as diversas perguntas que desencadeia, o 
silêncio é a melhor atitude. Faz contemplar a vida e não a 
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morte. Causa dor pela separação que estabelece, como agora 
para os pais, as irmãs, parentes e a todos com a partida do 
Pe. Claudino, mas deve ser vivida na confi ança em Deus. Os 
pais nunca esperam sepultar os fi lhos, pois a lógica humana 
é que aconteça o contrário. Mas a lógica de Deus é outra. 
Vivemos um tempo limitado, mas de valor infi nito para Ele. 
Partimos de Deus e a Ele retornamos para viver as alegri-
as eternas em sua casa. As leituras e o Evangelho da missa 
lembram esta realidade. O Evangelho narrou a última ceia 
de Jesus com os Apóstolos, quando instituiu a Eucaristia, 
baquete da nova Aliança. Antecipou o que realizaria na cruz. 
Pe. Claudino participa do banquete celestial com quem o 
constituiu sacerdote para sempre. Ouvi a expressão: “per-
demos o nosso padre”. Sim, mas ganhamos um intercessor 
no céu. Ele se distancia de nós, mas seu carisma permanece. 
Nossos olhos não contemplarão mais a sua presença física. A 
esperança cristã nos garante que um dia viveremos com ele 
junto de Deus. Hoje é dia de dizermos obrigado a Deus por 
ele e pela família que deu um fi lho para o ministério sacer-
dotal em nossa Diocese. Podemos dizer que ele cumpriu a 
sua missão, nós ainda temos a nossa realizar. Podemos dizer 
que realizou muitas coisas boas pra nossa vida. Escutei pes-
soas dizerem que as ajudou muito. Ele estava muito feliz. 
Designado anteriormente para o Bairro Progresso, quando 
solicitado a ir para a Estação por uma emergência, ele disse: 
“vou com alegria”. Viveu isto por um mês apenas, mas viveu 
feliz. E ele será feliz junto de Deus. Dom Adimir desejou 
que sua vida seja semente de novas vocações sacerdotais 
para a Diocese e agradeceu a todos os que o acompanharam 
nos últimos dias. Concluiu ressaltando: Se com Cristo mor-
remos, com Ele viveremos. Quando nascemos, começamos 
a morrer. Quando morremos passamos a viver para sempre.

Dados biográfi cos
Era fi lho de agricultores (Antonio Talaska e Verônica 

Kuzmanski) de Erval Grande, onde nasceu no dia 05 de jun-
ho de 1965. Tinha uma irmã gêmea e outras três irmãs.

Fez o antigo primário em escola de sua comunidade. O 
antigo ginásio (5ª a 8ª série) no Seminário N. Sra. de Fátima, 
em Erechim. O segundo grau no mesmo Seminário. Cursou 
Filosofi a no Seminário Maior N. Sra. Imaculada Conceição 
de Viamão. A Teologia, no Instituto de Teologia e Pastoral 
(Itepa) das 4 Dioceses do Norte do Estado e da Diocese de 
Chapecó, SC.

Foi ordenado presbítero no dia 29 de janeiro de 1994, 
em Erval Grande.

Exerceu as seguintes funções
- 06/02/1994: Vigário paroquial de Estação;
- 03/03/1996: Pároco da Paróquia N.S.do Rosário – 

Barão de Cotegipe;
- Em fi nal de dezembro de 2000 foi nomeado Vigário 

paroquial da Catedral São José em Erechim, assumindo a 
função aos 04/03/2001;

- de 2003 a 2005, foi formador no Seminário N. Sra. 
de Fátima;

- de 2006 a maio de 2012, Pároco de Severiano de 
Almeida e Vigário Paroquial de Mariano Moro;

- de 23 maio de 2012 até 22 de fevereiro de 2020, 
Pároco de Áurea.

- de 23 de fevereiro de 2020, liberado para tratamento 
de saúde, residindo cm Erechim e Barão de Cotegipe; 

- no dia 06 de fevereiro deste ano, assumiu a Paróquia 
Santa Teresinha de Estação, onde veio a falecer. 

No Dia da Mulher, Coordenadores da Animação
Bíblico-Catequética aprofundam fi gura de Maria

O primeiro encontro de formação para coordenadores da cate-
quese a serviço da iniciação à vida cristã deste ano foi realizado no 
dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, no Centro Diocesa-
no. Sob a coordenação de Tânia Madalosso e assessoria de Liseane 
Madalozzo, refl etiram sobre o ser mulher à luz do testemunho da 
Virgem Maria. A assessora conduziu a refl exão de forma orante de-
stacando a Virgem Maria como a Mãe de Jesus, nossa mãe, mãe da 
humanidade, rainha do céu e da terra. Ressaltou que ser catequista é 
ser educador na fé, transmitir valores fundamentais. Seguir Maria é 
imitá-la em sua disponibilidade ao chamado de Deus, em sua oração, 
em seu serviço aos outros.

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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Padres e Diáconos Permanentes da Diocese de Erexim
refletem Campanha da Fraternidade

Em sua primeira reunião 
do ano, dia 07 de março, no 
Seminário N. Sra. de Fátima, 
presidida por Dom Adimir An-
tonio Mazali, os padres e diáco-
nos permanentes da Diocese 
de Erexim refletiram o tema 
da Campanha da Fraternidade 
deste ano, a educação, além de fazerem diversos encaminha-
mentos para este ano. 

A reflexão sobre a Campanha da Fraternidade
A reflexão sobre a Campanha da Fraternidade que tem 

como lema “Fala com sabedoria, en-
sina com amor” (Prov 31,26), foi con-
duzida pelo Pe. André Lopes, Pároco 
da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro 
Três Vendas, Erexim e assessor da 
Pastoral da Educação. Com recurso 
audiovisual, apresentou visão geral 
do texto-base com suas 4 partes – pri-
meira, tema, lema, e objetivos; segun-
da, escutar ou a análise da situação da 
educação; terceira, o discernir ou a luz 
da Palavra de Deus, especialmente de 
Cristo Mestre e Educador para a educação integral; quarta, o 
agir, ou pistas de ação para um projeto de vida e de educação 
para um novo humanismo. Os objetivos da Campanha in-
dicam a busca de caminhos em favor do humanismo integral 
e solidário na realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã. 

A 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bis-
pos

Pe. Clair Favreto, Pároco da Catedral São José, pro-
fessor na Itepa Faculdades e coordenador da comissão dioc-
esana de preparação da 16ª Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, expôs aspectos da natureza do mesmo, 
do tema de sua próxima assembleia geral ordinária, sinodali-
dade – comunhão, missão e participação. Apresentou um fol-
heto entregue a todas as paróquias com esses aspectos e per-
guntas a serem refletidas nos diversos grupos com o seguinte 
cronograma: em março estudo e formação com as lideranças, 
abril e maio resposta ás questões propostas, junho elaboração 
da síntese nas áreas e em julho na Diocese. A assembleia do 
Sínodo foi convocada pelo Papa Francisco em fevereiro do 
ano passado com três fases, uma diocesana, de outubro pas-
sado a julho deste ano; outra continental, de setembro deste 
ano a março do próximo ano e a assembleia dos bispos em 
outubro de 2023. 

Vida e ministério dos padres
Mons. Agostinho Dors, Pároco da Paróquia São Fran-

cisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim e Vigário-Geral da 

Diocese, coordenou momento 
de diálogo sobre a situação de 
saúde e de atividades pastorais 
dos padres.

Atividades do Santuário 
N. Sra. de Fátima

Pe. José Carlos Sala 
apresentou projeto de formação 

em liturgia para as diversas equipes do Santuário. Também 
o da abertura do Santuário, pela parte da tarde, com atendi-
mento de padre, com pessoas voluntárias para o acolhimento, 
em vista de manter o ambiente e a identidade do espaço do 

Santuário. Serão retomadas as missas 
às quartas-feiras à tarde e à noite, com 
novena permanente a partir do dia 09 
deste mês. Para a manutenção e sus-
tentação do Santuário, será constituído 
um Conselho Econômico. 

Projeto de formação em música 
litúrgica

Pe. Sala apresentou projeto de 
Formação em Música Litúrgica para 
equipes de canto, salmistas, instru-

mentistas e todos os envolvidos nas ações litúrgico-musicais. 
Durante todo o ano, haverá Oficinas de Música Litúrgica, 
trabalhando questões pertinentes ao canto litúrgico, além de 
ensaios de cantos do ordinário e conforme os tempos e festas 
do Ano Litúrgico. Será sempre aos sábados, das 9h às 11h, no 
Seminário de Fátima, com início no dia 02 de abril.

Eleição da diretoria do Fraterno Auxílio Presbiteral 
de Erexim

Em votação secreta, foi eleita a nova diretoria do FAPE 
(Fraterno Auxílio Presbiteral de Erexim, que ficou assim con-
stituida: Presidente: Pe. Jean Carlos Demboski - Pároco em 
Áurea; Vice: Pe. Valter Girelli – Pároco em Campinas do Sul; 
Pe. Givani Momo – Vigário Paroquial em Getúlio Vargas; Pe. 
Gladir Giacomel, Vigário Paroquial na Catedral Diocesana. 

Outros assuntos da reunião
Curso de servidores e curso de teologia para leigos; 

Seminários e serviço de animação vocacional; retiro, curso di-
ocesano e regional de formação permanente dos presbíteros; 
eleição da coordenação do Fraterno Auxílio Presbiteral de 
Erexim; escolha dos coordenadores das Áreas Pastorais e 
indicação de seu representante para o Conselho Presbiteral; 
assessores para as diversas pastorais; possibilidade de a Con-
gregação dos dominicanos assumirem uma Paróquia na Dio-
cese; assuntos de economia com apresentação de balancetes, 
orçamentos e proposta de consórcio diocesano para troca de 
carros de Paróquias e comunicações diversas.
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Dom Adimir abençoa capela reformada
do Lar dos Velhinhos e consagra seu altar

O Bispo Diocesano de Erexim, 
Dom Adimir Antonio Mazali, presidiu 
missa no Lar dos Velhinhos na tarde do 
dia 12 de março, concelebrada pelo Pe. 
Lucas André Stein, capelão daquela casa 
de acolhimento a idosos. Como a capela 
foi reformada recentemente, Dom Adi-
mir a abençoou e consagrou o seu altar.

A liturgia da missa foi a do se-
gundo domingo de quaresma, cujo 
evangelho apresenta a transfiguração de Cristo, que, segun-
do São Lucas, “levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu 
à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou 
de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante”. 
Estavam com ele Moisés e Elias e falavam sobre a morte 
dele, em Jerusalém. Para o bispo, Jesus quis ensinar aos seus 
discípulos-seguidores a contemplar o sentido e significado 
último da Cruz, pois não existe cristianismo sem ela. Toda-
via, o seguimento de Cristo não fica na Cruz, pois depois da 

dela vem a Luz que plenifica a vida. O 
centro do cenário é a voz que vem da 
nuvem, sinal da manifestação de Deus 
Pai: “Este é o meu Filho, o escolhido, 
escutai o que Ele diz!” (Lc 9,35). Des-
ta palavra de Deus Pai decorre o com-
promisso cristão no mundo de procurar 
transfigurar as realidades terrenas que 
não estão de acordo com o Plano de 
Deus, com a finalidade de realizarmos 

a construção do Reino de Deus, um Reino de paz e frater-
nidade universal. E isto inicia com a renovação de nossa 
Aliança com o Deus único e verdadeiro, seguindo o exemplo 
de nossos primeiros pais na fé, Abraão e Sara, que confiaram 
plenamente nos planos do Senhor Deus e se colocaram como 
seus fiéis servidores, conforme a primeira leitura do dia. 
Dom Adimir lembrou também o compromisso da promoção 
de uma educação para a cultura da paz e do cuidado com a 
casa comum, conforme a Campanha da Fraternidade. 

Seminarista da Diocese de Erexim conclui curso de Filosofia
Lucas Bohm de Grandi, do Seminário Maior São José da Diocese de 

Erexim em Passo Fundo, juntamente com dois seminaristas da Diocese de 
Vacaria e outros colegas de curso, recebeu diploma de bacharel em Filosofia 
pela Universidade de Passo Fundo (UPF) na noite do dia 11 de março, em 
formatura de Gabinete. É a primeira formatura de seminarista da Diocese de 
Erexim desde o ano de 2000 na UPF, pois daquele ano até 2017, os seminaris-
tas da Diocese fizeram filosofia no Instituto de Filosofia Bertiher, da Congre-
gação dos Missionários da Sagrada Família.

Neste ano, Lucas iniciou o curso de Teologia na Itepa Faculdades, com 
duração de 4 anos. É o único seminarista da Diocese de Erexim no referido 
curso. (Com informação e fotos enviadas por Lucas)

Dom Adimir oficializa Pe. Wolney
como administrador paroquial de Estação 

Presidindo missa de sétimo 
dia pelo falecido Pe. Claudino Ta-
laska na igreja Santa Teresinha de 
Estação, no dia 13 de março, se-
gundo domnigo da quaresma, Dom 
Adimir apresentou Pe. Wolney Toi-
go como Administrador Paroquial 
daquela Paróquia. Recordou que há 
pouco mais de um mês, dia 06 de 
fevereiro, havia dado posse ao Pe. 
Claudino como Pároco daquela Paróquia, que veio a falecer 
no dia 08 passado, em consequência de hemorragia hepática. 

a homilia, o Bispo ressaltou 
que as leituras e o evangelho do 
dia convocam a subir a montanha 
para fortalecer a nossa fé cristã 
e contemplarmos o Cristo trans-
figurado. A vivência da espiritu-
alidade quaresmal, com a prática 
das obras corporais, ensinadas por 
Jesus e pela Igreja, e a perseveran-
te escuta da Palavra de Deus, tor-

nam-se itinerário de nossa transfiguração em Cristo. Por sua 
transfiguração na montanha, onde estava em oração, Jesus 
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quer ensinar aos seus discípulos-seguidores a contemplar o 
sentido e significado último da Cruz. Não existe cristianismo 
sem cruz. Todavia, o seguimento de Cristo não para na Cruz, 
pois depois da Cruz vem a Luz que plenifica a vida. Além 
de refletir aspectos de cada texto da liturgia da Palavra, Dom 
Adimir destacou a relação do padre com a comunidade pa-
roquial e desta com ele. 

No final da celebração, houve alguns pronunciamen-
tos. Representante da Paróquia deu as boas-vindas ao Pe. 
Wolney e este manifestou suas perspectivas ao assumir a 
função para a qual o Bispo o designara.

Antes da bênção final, o Bispo pediu a leitura da ata da 
cerimônia, que tem efeitos legais perante as organizações da 
sociedade civil. Após a bênção, foi assinada por ele, pelo Pe. 
Wolney e por diversos participantes da ação litúrgica.

Ao meio-dia, no salão paroquial, houve almoço com 
o Bispo, Pe. Wolney, Pe. Dirceu Dalla Rosa, Reitor do 
Seminário Maior São José em Passo Fundo e que fora Pároco 
em Estação ----- Pe. Valtuir Bolzan, Pároco em Getúlio Var-
gas, os dois diáconos da Paróquia, Ivanir Copatti e Selin Pi-
colli, os membros do Conselho Econômico e funcionárias da 
Paróquia. (Com informação e foto enviadas por Dom Adimir)

Assessoras da Infância e Adolescência Missionária
refletem tema da Campanha da Fraternidade

Em reunião na manhã de 
sábado, dia 12, no Centro Dioc-
esano, assessoras da Infância e 
Adolescência Missionária de di-
versas paróquias aprofundaram 
o tema da Campanha da Frater-
nidade com explanação do seu 
assessor, Pe. Lucas André Stein, 
Vice-Reitor do Seminário e San-
tuário Diocesano de Fátima. 
Como amplamente divulgado, a 
Campanha neste ano tem como 
tema a educação e o lema “fala 
com sabedoria, ensina com amor”.

Ir. Geneci Dalmagro, da Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora e coordenado-
ra diocesana do grupo animou a acolhida e apresentação de 
cada participante com dinâmicas diversas. Ela também ani-
mou a oração inicial. 

Pe. Jair Carlesso, Coordenador Diocesano da Ação 
Evangelizadora, saudou as participantes do encontro dese-
jando frutuoso trabalho missionário 
com as crianças e adolescentes com 
quem atuam, lembrando alguns as-
pectos de atenção especial da Diocese 
neste ano.

Dom Adimir Antonio Maza-
li também transmitiu sua mensagem 
ao grupo, manifestando sua alegria 
em ver suas participantes reunidas 
presencialmente retomando sempre 
seu compromisso missionário. O tra-
balho com as crianças e adolescentes 
motivando-os para a missão é sinal de esperança na ação 
evangelizadora. Ressaltou a importância e a necessidade de 
responder com alegria e generosidade ao chamado de Deus 
para a missão. 

Fabiana Dreher, integran-
te da Coordenação, conduziu o 
momento de escolha da nova 
equipe diretiva do grupo, a ser 
confirmada pelo Bispo Diocesa-
no. Foram indicadas: Ir. Geneci 
Dalmagro, Coordenadora, recon-
duzida; Elisane Pértile, de Arat-
iba, Vice- Coordenadora; Janice 
Oleias, de Barão de Cotegipe, 
Tesoureira; Rosane Kempfer, de 
Estação, Secretária. Padre Lucas 

Stein continuará como Assessor. 
Foram feitos os devidos agradecimentos para a Coor-

denação anterior com um brinde a suas integrantes por sua 
atuação, ressaltando a organização e condução do encontro 
de representantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, denominado “Sulão”, desta ação missionária em 2019 
no Seminário de Fátima.

Pe. Lucas abençoou a nova co-
ordenação indicada e fez o envio de 
todas as participantes para sua missão 
neste ano. 

O grupo convida com insistên-
cia as Paróquias da Diocese que ain-
da não têm Infância e Adolescência 
Missionária que procurem introduzir 
quanto antes, pois as crianças até o 
início da catequese, aos 9 anos, pre-
cisam de motivação evangelizadora. 

Ela é grande meio para elas conhecerem e amaram Jesus, 
confirmando e ampliando a iniciação cristã da família. (Com 
informação  de Irmã Geneci Dalmagro)
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Pastoral da Criança realiza o primeiro encontro
de formação do ano

Representantes pa-
roquiais da Pastoral da Cri-
ança participaram do pri-
meiro encontro de formação 
deste ano dia 04 de março, no 
Centro Diocesano de Pastoral 
e Administração. A coordena-
dora diocesana, Marinês Ag-
noletto, conduziu a acolhida 
e a apresentação dos partic-
ipantes  O novo assessor da 
Pastoral da Criança Padre Felipe Filippini, Vigário Paroqui-
al da Paróquia da Catedral São José, presidiu a Missa. Dom 
Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano assessorou o en-
contro, refletindo sobre “planejamento natural da família” . 

O Bispo ressaltou a importância do assunto proposto. 
“Pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tem-
po que une profundamente os esposos, torna-os aptos à ger-
ação de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser 
do homem e da mulher. Salvaguardando esses dois aspectos 
essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva in-
tegralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua 
ordenação para altíssima vocação do homem para a paterni-
dade” (Humane Vitae). 

Gerar uma nova vida é uma alegria, mas também con-
stante motivo de preocupação dos pais. Preocupada com os 
meios artificiais usados pelos casais na prevenção e pro-
gramação da gestação, a Igreja recomenda métodos natu-
rais que utilizam a própria natureza fisiológica do homem 
e da mulher para que o casal possa planejar a sua família. 

No entanto, os métodos natu-
rais vão muito além da pre-
venção, pois contribuem para 
que a mulher tenha um mel-
hor conhecimento de seu cor-
po e favorecem a harmonia e 
o diálogo entre os casais. 

A Igreja olha o ser hu-
mano de forma global, não vê 
a pessoa humana apenas fisi-
ologicamente, mas também 

emocional e espiritualmente.
O Método de Ovulação Billings (MOB), também 

conhecido como método do amor, é um meio científico de 
Regulação Natural da Fertilidade, que, de forma natural e 
simples, possibilita à mulher conhecer sua fertilidade, po-
dendo assim conseguir uma gravidez ou espaçá-la, servindo 
também para monitorar a sua saúde reprodutiva. O MOB 
pode ser utilizado nas diversas fases da vida: desde a menar-
ca (primeiro fluxo menstrual) até a menopausa, em períodos 
de amamentação, após medicação hormonal e, inclusive, 
quando ocorrem ciclos irregulares.

O desenvolvimento inicial do Billings foi resultado de 
um estudo clínico desenvolvido pelo Dr. John e Drª Evelyn 
Billings, em Melbourne, na Austrália. 

Dom Adimir finalizou o momento de estudo com a 
apresentação de um vídeo explicativo do método Billings, 
intitulado Amor e Fertilidade.

Por fim, o grupo analisou alguns indicadores referentes à 
Pastoral da Criança e planejou atividades para o decorrer do ano.

Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Lugar de oração e de encontro com Deus!

“Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor!” (Sl 122(121),1) “Entrai por suas portas dando 
graças e em seus átrios com cantos de louvor, louvai e bendizei seu santo nome!” (Sl 100(99),4)

COMUNICADO
A partir de segunda-feira, dia 21 de março, o Santuário de Fátima em 

Erechim, passará a estar aberto pela parte da tarde, para orações, visitas e 
peregrinações. O Santuário será aberto às 14h e assim permanecerá até o 
término da última celebração do dia.

Um grupo de voluntários, identificado por ‘Amigos do Santuário’, irá 
realizar o serviço da acolhida, zelando pelo espaço e o ambiente de oração. 
Gratidão a este dedicado grupo de colaboradores que generosamente se 
dispõe a servir.

Venha ao Santuário, um lugar de paz e de encontro com Deus!
Pe. José Carlos Sala – Reitor
Pe. Lucas Stein – Vice-reitor
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Dom Adimir preside 19ª Romaria
das Águas em Entre Rios do Sul

A convite do Pároco da Paróquia 
N. Sra. de Fátima de Entre Rios do Sul, 
Pe. Antonio Miro Serraglio, Dom Adi-
mir Antonio Mazali presidiu a 19ª Rom-
aria das Águas dia 20 de março  naquela 
cidade. Concelebraram a cerimônia o 
próprio Pároco e o Pe. Leonardo Fáve-
ro, Vigário Paroquial da Paróquia São 
Cristóvão de Erechim.

A Romaria começou com a pro-
cissão com a imagem de N. Sra. de Fátima em um barco 
acompanhado de vários outros pelo lago da Usina Hidrelétri-
ca do Rio Passo Fundo e depois do lago até o local da missa. 

A celebração teve a participação do coral “Colle del 
Fiori” de São Valentim.

No início da homilia, Dom Adimir convidou a todos (as) 
a fazer grande ação de graças pelo dom precioso das águas que 
geram vida e fortalecem no caminho do bem. Seguiu lembran-
do que no espírito do período quaresmal que chama a refletir o 
tema da conversão, a liturgia vai orientando para a renovação 
do batismo a partir de um processo de mudança de vida como 
resposta ao projeto de Deus que é paciente e misericordioso 
para com todos. Fez síntese das leituras do dia, terceiro do-
mingo da quaresma. A primeira, o chamado de Deus a Moisés 
para libertar o seu povo da terra da servidão e conduzi-lo a 
uma terra fecunda e abundante, mostrando que Deus é sem-
pre contrário a todas as injustiças e forma de sofrimento de 

seu povo e está do lado dos pequenos e 
sofredores. A segunda leitura convida a 
todos a mergulhar no interior de si mes-
mos para fazer uma profunda revisão de 
pensamentos e atitudes. Destaca o que de 
mais importante deve aparecer em nossa 
vida, ou seja, a pureza de nosso coração 
e o esforço por viver de acordo com os 
valores do Reino de Deus. O Evangelho 
aprofunda o tema da conversão com uma 

proposta radical de mudança, ou seja, uma mudança de nossas 
atitudes, de nosso modo de pensar, de nosso modo de viver e de 
reencontrar nossa vida, caso tenhamos mudado o rumo que nos 
conduz aos verdadeiros valores e princípios próprios do Reino 
de Deus. Lembrou a Campanha da Fraternidade que trata da 
educação, que inicia na família, se prolonga na escola, no tra-
balho e na sociedade e unidas estas realidades, formam pessoas 
humanas capazes de transformar as realidades marcadas pelas 
diferenças, pelos conflitos e tantas outras dificuldades, em uma 
realidade onde a pessoa se torna sempre mais valorizada, res-
peitada como imagem e semelhança de Deus. Falou também 
da importância da água para a vida em todas as suas mani-
festações e convidou a confiar as famílias à Sagrada Família 
de Nazaré, particularmente a São José, cuja solenidade havia 
transcorrido na véspera, invocando também a intercessão de N. 
Sra. e dos santos e santas padroeiros das comunidades. (Com 
informação e foto enviadas por Dom Adimir)

Sacerdotes de todo o mundo recebem carta com três pedidos
Documento convoca ao processo sinodal num “caminho de fraternidade” 

Os cardeais Mario Grech, secretário-geral 
do Sínodo dos Bispos, e o arcebispo Lazzaro You 
Heung sik, Prefeito da Congregação para o Clero, 
dirigiram, dia 19 de março, uma carta aos sacer-
dotes de todo o mundo com três pedidos.

“Fazer todo o possível para que o caminho 
se baseie na escuta e na vivência da Palavra de 
Deus; trabalhar para que o caminho seja carac-
terizado pela mútua escuta e reciproca aceitação; 
cuidar para que o caminho não nos leve à intro-
specção, mas nos estimule a sair ao encontro de todos”.

A carta ressalta: “O processo sinodal que o Papa Francisco 
nos propõe tem precisamente este objetivo: nos colocar em camin-
ho, juntos, na escuta recíproca, na partilha de ideias e projetos, para 
mostrar o verdadeiro rosto da Igreja: urna “casa” hospitaleira, de por-
tas abertas, habitada pelo Senhor e animada por relações fraternas”, 
escreveram.

A missiva acentua também que “o mundo de hoje precisa ur-
gentemente de fraternidade”. Sem perceber, anseia por encontrar Je-
sus, mas como fazer esse encontro acontecer? Precisamos escutar o 
Espírito junto com todo o Povo de Deus, para renovar nossa fé e en-

contrar caminhos e linguagens novos para compar-
tilhar o Evangelho com nossos irmãos e irmãs”.

Como resposta a carta aponta o processo 
sinodal “colocar em caminho, juntos, na escuta 
recíproca, na partilha de ideias e projetos, para 
mostrar o verdadeiro rosto da Igreja: uma “casa” 
hospitaleira, de portas abertas, habitada pelo Sen-
hor e animada por relações fraternas”.

“Caminharmos nesta direção não será isen-
to de perguntas, dificuldades e interrupções, mas 

podemos confiar de que nos devolverá cem vezes mais em fraterni-
dade e em frutos da vida evangélica”.

O documento reconhece a “grande carga pastoral” que os sacer-
dotes carregam na maior parte do mundo e pede “coragem para olhar 
para as comunidades com aquele olhar contemplativo de que fala o Papa 
Francisco”. Menciona também “outro temor”: “Se o sacerdócio comum 
dos batizados e o sensus fidei do Povo de Deus forem tão enfatizados, o 
que será do nosso papel de liderança e nossa identidade específica como 
ministros ordenados? Trata-se, sem dúvida, de descobrir cada vez mais 
a igualdade fundamental de todos os batizados e de encorajar todos os 
fiéis a participar ativamente do caminho e da missão da Igreja”.
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Igreja e Sinodalidade: um caminho de escuta
Pe. Elisandro Guindani

Ao convocar o Sínodo sobre a 
sinodalidade, com o tema “Por uma Igreja 
Sinodal: Comunhão, Participação e Missão”, 
o Papa Francisco nos recorda a primeira e mais 
nobre missão da Igreja: escutar os clamores 
do povo e caminhar juntos, para que ninguém 
fique pelo caminho. 

O próprio Jesus nos revela a importância 
da escuta, quando na região de Cesareia de 
Filipe pergunta aos discípulos: “Quem dizem 
os homens que eu sou? [...] E vocês, quem dizem que eu 
sou?” (Mc 8,27-29). Um pouco antes dessa passagem, 
encontramos o texto em que “levaram até Jesus um homem 
surdo e que falava com dificuldade. [...] Imediatamente os 
ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele 
começou a falar sem dificuldade” (Mc 7,32-35). Nessas, 
bem como noutras passagens dos evangelhos, Jesus nos 
ensina que, para falar bem, primeiro é necessário abrir os 
ouvidos e o coração para escutar e sentir.

Num mundo em constante transformação, cheio de 
sons e ruídos, onde muitas pessoas e instituições, antes 
mesmo de esclarecerem os fatos e sem importarem-se com 
a propagação das fake news, já compartilham e emitem 
suas opiniões a Igreja Católica, mais uma vez, se coloca na 
contracorrente. Faz valer a lei natural: antes de aprendermos 
a falar, precisamos escutar e, a partir da escuta, passamos 

a balbuciar algumas palavras.  Faz valer 
também os ensinamentos de Jesus quando, 
junto aos discípulos, realiza uma avaliação da 
sua missão e, em seguida, passa a ensiná-los 
(cf. Mc 8,27-33). 

Na exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, o Sumo Pontífice nos diz que 
“hoje mais do que nunca [...] precisamos no 
exercitar na arte de escutar, que é mais do que 
ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é 

a capacidade do coração que torna possível a proximidade, 
sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual”.  
Assim continua o Papa Francisco: “só a partir desta escuta 
respeitosa e compassiva é que se pode encontrar os caminhos 
para um crescimento genuíno, despertar o desejo do ideal 
cristão, o anseio de corresponder plenamente ao amor de 
Deus e o anelo de desenvolver o melhor de quanto Deus 
semeou na nossa própria vida” (EG 171).

Animados por Jesus e desafiados pelo Papa Francisco, 
urge “sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar 
todas as periferias que precisam da luz do Evangelho” (EG 20). 
Para tanto, neste tempo oportuno, outubro de 2021 a outubro de 
2023, precisamos escutar atentamente o que todos os batizados 
e pessoas de boa vontade tem a dizer da nossa atuação enquanto 
Igreja Católica e, sob a guia do Espírito Santo, qualificar nossa 
presença em meio a um mundo em constante transformação. 

A importância da Campanha da Fraternidade 2022
Dom Vital Corbellini - Bispo de Marabá (PA) 

 A Campanha da Fraternidade (CF) 2022 
trata da educação, assunto bem atual para todo 
o povo de Deus e para a sociedade. A CNBB 
coloca sempre temas importantes em vista de 
uma vida conforme o evangelho de Jesus Cristo, 
para a santificação de todo o povo de Deus. É 
também um tema valoroso para ser aprofundado 
na vida eclesial da forma como cada um de nós 
está lidando com a educação para que todos 
tenham o conhecimento da verdade, Jesus Cristo. 
É um tema que exige a conversão pastoral de 
todas as lideranças da Igreja e da sociedade, 
ponto importante na Quaresma, em vista do mistério pascal 
do Senhor. Vejamos alguns passos para que Campanha da 
Fraternidade traga muitos frutos no tempo favorável, a 
quaresma, tempo de preparação para a Páscoa e para toda a 
nossa vida, de discípulas e discípulas do Senhor.  

Educados pela Palavra de Deus 
O tema da CF é fundamental para que seja bem 

assumido e amado. Ele deriva sempre da palavra de Deus, 
pois esta ilumina a vida de todos nós seguidores e seguidoras 
de Jesus Cristo. Ele diz: “Fala com sabedoria, ensina com 

amor” (cfr. Pr 31,26). A passagem faz parte de 
um poema final sobre a mulher ideal, excelente, 
da mulher perfeita, que é superior as pérolas 
preciosas. A sabedoria a coroa e ela fala com 
de uma forma perfeita1. É preciso ter presente 
que a fala de cada um de nós seja carregada de 
sabedoria, como graça de Deus e também que o 
ensino seja dado com amor. É palavra de Deus 
que anda junto com a prática de vida. Um dos 
objetivos específicos da CF 2022 é identificar os 
valores da Palavra de Deus e da Tradição por 
uma educação humanizadora na perspectiva do 

Reino de Deus.  
A oração da CF 2022 
Uma análise da oração da Campanha da Fraternidade 

2022 coloca bem a importância desta campanha para todos 
os seguidores do Senhor. Ela se dirige ao Pai santo para que 
no tempo da quaresma, ele dê a graça para as pessoas serem 
educadas pela Palavra de Deus, que liberta e que salva. O fiel 
pede para que se livre da influência negativa por uma cultura 
que vê a educação não seja assumida como um ato de amor 
aos irmãos e às irmãs. É preciso fortalecer sempre mais uma 
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educação integral, fraterna e solidária. A pessoa volta-se para o 
Pai para que todos sejam corajosos na missão de educar para a 
vida plena em família, nas comunidades eclesiais missionárias, 
nas escolas e também nos ambientes educacionais.  A oração 
quer levar as pessoas para falar com sabedoria e educar com 
amor. Uma invocação é dada para Maria como Mãe educadora 
de seu Filho, Jesus Cristo. A educação leve as pessoas ao 
diálogo, a solidariedade e a paz, valores tão importantes neste 
tempo de guerra. A oração termina na invocação a Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo, que dá a vida. É uma oração 
dirigida ao Deus Uno e Trino em favor da educação dita com 
sabedoria e ensinada com amor.  

Jesus, o educador da humanidade.  
A importância da Campanha da Fraternidade é 

também dada pelo cartaz que foi modulado pela equipe da 
CF 2022, tendo presente Jesus que escreveu no chão, amor, 
sabedoria tendo ao lado, a figura da mulher flagrada em 
adultério trazida ao Senhor Jesus pelos escribas e os fariseus 
(Jo 8, 1-11). A lei colocava a condenação, mas Jesus não 
a condenou, mas pediu-lhe a conversão de vida. Jesus é o 
educador da humanidade, o pedagogo verdadeiro que leva 
às pessoas para a verdade, para o amor a Deus, ao próximo, 
como a si mesmo. Ele falava com sabedoria e ensinava com 
amor tanto para os discípulos como também para a multidão 
(Jo 1,37-38; Mc 9,5; 11,21; 14;45). Ele foi reconhecido 
como Mestres, seja com os discípulos como também para 
os doutores da lei, os fariseus como os saduceus. As suas 
parábolas visavam à conversão de vida de todos. 

 Jesus escreveu no chão, na areia. O que ele 
escreveu? Não se sabe o que o Senhor escreveu no chão. 
E Ele respondeu que não tivesse culpa, lançasse a primeira 
pedra. Jesus colocou os acusadores em acusados, de modo 
que todos foram embora, a começar pelos mais velhos. Jesus 
não a condenou, mas pediu-lhe uma vida nova. Assim o 
passado foi atirado longe, e ela se tornou uma nova criatura 
por graça do Senhor.  

A Campanha da Fraternidade e Educação 
A CF 2022 trata da educação, como componente 

importante para levar à pessoa à luz da fé cristã a um 
humanismo integral, solidário. Ela tem presente também 
o Pacto educativo global do Papa Francisco que visa um 
humanismo integral, que parte da família, da comunidade, 
da escola e é integrada também na casa comum a vida de 
todas as pessoas com o Criador. Seguidora de Jesus Cristo, 

a Igreja sempre se mostrou sensível para com a educação 
como um dos pontos essenciais na sua missão neste mundo. 
A educação anda junto com a ação evangelizadora. Desta 
forma colabora com a humanização, tendo presente sempre, 
o evangelho de Jesus Cristo. A educação é uma palavra 
proveniente do latim: educatio-onis, cujo significado é 
trazer para fora, produzir conhecimento, é obra e o resultado 
de educar com sabedoria e amor.2. A educação possibilita a 
condução da pessoa para sair do não saber rumo à consciência 
de si mesma, e do mundo em que vive. A educação leva a 
pessoa a amar a Deus, ao próximo como a si mesmo.  

A educação e a família. 
A educação coloca a importância da família, na 

educação de seus filhos e de suas filhas. Ela dá os rumos 
para uma educação própria da pessoa, os valores cristãos, 
católicos, de seguidores e de seguidoras do Senhor Jesus 
Cristo. Tudo parte da célula familiar para que assim as 
pessoas sejam bem formadas e lutem por um ideal na vida 
e vocação. A Igreja leva em consideração as famílias que 
passam por dificuldades, sobretudo onde a mulher assume 
praticamente toda a educação de seus filhos e de suas filhas.  

A CF e o valor da pessoa e a casa comum. 
Seguindo a Palavra de Deus, a CF levará a todos 

para o valor da pessoa como princípio da educação. Como 
é fundamental este ponto no qual a educação é um processo 
humano, de amor às pessoas e que conduz para o divino, 
para Deus. A educação tem um princípio essencial que é o 
ser humano, objetivo, concreto que é chamado a viver na 
solidariedade, na paz, no amor a Deus, e também com a casa 
comum, local onde a pessoa vive e atua. É muito importante 
o respeito às terras dos povos indígenas, às suas florestas, aos 
povos ribeirinhos. A casa comum é a criação do Senhor, de 
modo que o respeito e o amor à mesma, fará a todos viverem 
na unidade, na diversidade das coisas e do mundo, em vista 
do bem de todos e com o Senhor. 

A CF 2022 coloca a beleza da educação para que seja 
falada com sabedoria e ensinada com amor. O povo de Deus 
e toda a sociedade são chamados a pensar a educação em 
vista de um humanismo integral, solidário, unido com a casa 
comum. O Pacto educativo global visa a unidade. A família, 
a comunidade, a escola, as universidades, as instituições 
católicas, todas as pessoas devem olhar a educação para 
levá-las para o bem de todos, ao amor e um dia à eternidade, 
a unidade com o Deus Uno e Trino. 

Educar para um novo humanismo:
reflexão à luz da CF 2022 - Amaro França

A Campanha da Fraternidade 2022 que tem como tema: Fraternidade e Educação e lema: “Fala com sabedoria, 
ensina com amor.” (cf. Pr 31,26) quer despertar em nós a solidariedade em relação a um problema concreto que envolve 
toda a nossa sociedade – A Educação.

A educação tem como força motriz nos proporcionar aprendizagens e experiências transformadoras. Dessa maneira, 
as vivências educacionais nos diversos ambientes de aprendizagens, principalmente na família e na escola, ajudam-nos 



Diocese de Erexim - RS

31Artigos

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.

a compor a nossa forma de ver o mundo 
e as pessoas. Sob esse mesmo prisma, 
acontece a manifestação relacional com 
a Transcendência e com os valores mais 
profundos que nos humanizam.

Motivados pelo Papa Francisco 
a comunidade internacional vem sendo 
conclamada à adesão ao Pacto Educativo 
Global expressamente presente com o 
fomento e a promoção da CF 22. O Santo Padre nos “provoca” 
e nos conclama a termos uma nova postura educacional - 
essa deverá ser mais colaborativa, cidadã e promotora de 
vínculos de solidariedade e de sustentabilidade planetária. 
Uma educação que tenha uma perspectiva missionária de 
promoção de um novo humanismo.

É perceptível quantas questões eclodiram em nossas 
vidas diante do quadro pandêmico, especialmente em 
relação à educação. Muitas dessas questões já tão histórico-
socialmente presentes, mas que parecem terem sido 
descortinadas, revelando-nos a crueza de uma fotografi a 
que, talvez, insistíssemos em não ver.

Em setembro de 2020, a ONU (Organizações das 
Nações Unidas) publicou um relatório acerca do impacto da 
pandemia na educação (até aquele momento) e, um dos dados 
revelava que na América Latina - 137 milhões de crianças e 
adolescentes - se encontravam com a educação “pausada”, 
sem nenhum tipo de acesso aos processos educacionais 
escolares, seja de forma emergencial remota, impressa ou de 
outra forma possível.  Um dos fatores contributivos a esse 
quadro, se dava devido à falta de wifi  ou dados para conexão 
com a internet.

Ainda não temos como mensurar as consequências 
desse hiato e suas consequências na vida das crianças e 
dos jovens - quanto ao desenvolvimento das aprendizagens 
educacionais. Constata-se, no entanto, que depois de 
tanto tempo afastados do ambiente escolar, uma série 
de (re)aprendizagens estão sendo necessárias, pois essas 
são fundamentais, inclusive para o bem-estar emocional 
dos alunos e, consequentemente, a aquisição de outras 
aprendizagens cognitivas mais elaboradas.

A Campanha da Fraternidade/22 objetivamente 
“coloca o dedo” nessas chagas sociais e nos convoca a 
“Escutar” a realidade. “Escutar é mais que ouvir... Supõe 
proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro 
encontro. Escutar é uma condição para falar com sabedoria 
e ensinar com amor” (CF 22. N.26;27). Dessa forma, 
conclama-nos, também à “Discernir” como outro exercício 
de escuta; a escuta da Palavra de Deus – como caminho 
fundamental para poder julgar à luz dessa Palavra e dos 
valores do Evangelho, os desafi os vigentes e apontar para 

ações de novos posicionamentos pessoais 
e sociais.

Chamados ao exercício da escuta e 
do discernimento, somo impulsionados ao 
novo -  a um novo “Agir”.  Como afi rma 
o Papa Francisco:  “Estamos diante de 
um momento de extrema fragmentação 
de extrema contradição, precisamos 
unir forças para estabelecer uma aliança 

educacional para formar pessoas maduras capazes de viver 
em sociedade e para a sociedade. ” Assim, “A educação será 
inefi caz e os seus esforços estéreis – se não se preocupar 
também por difundir o modelo relativo ao ser humano, 
à vida, à sociedade e à relação com a natureza... Tal 
empreendimento exige repensar a ação educativa formal e 
informal e quais escolhas estamos estão sendo feitas, qual 
modelo de sociedade e de pessoa estamos formando, pois 
educar é servir, e o verdadeiro serviço da educação é a 
educação a serviço – nos passos do discipulado do Mestre 
dos mestres – Jesus Cristo. ”  (CF.22).

Faz-se necessário enquanto seguidores de Jesus, 
enquanto pessoas, mas principalmente enquanto pais e 
educadores, nos questionarmos:  o que pudemos aprender 
com a pandemia para iniciarmos novos processos e 
novas aprendizagens - vislumbrando uma nova realidade 
educacional? Certamente, estrão presentes descobertas em 
torno da nossa vulnerabilidade humana e, tantas outras 
questões... Mas, também, certamente, descobriremos a nossa 
força de cooperação, o sentido que estamos interligados, 
que somos interdependentes e complementares. No dizer 
do fi lósofo e sociólogo Edgar Morin: “A consciência de 
pertencer à comunidade humana... requer que cada sistema 
de ensino dê a seus cidadãos a consciência de pertencerem 
à humanidade. O futuro imprevisível está em gestação. 
Tomara que seja para a regeneração... para a preservação 
do planeta e para a humanização da sociedade: é hora de 
mudarmos de via.”

Oxalá! Que nos unamos numa verdadeira aliança 
entre todos nós habitantes dessa “Casa Comum”, por um 
novo humanismo, na promoção de uma educação para o 
bem-comum -  que seja “geradora de esperança”, de justiça 
e   de verdadeira paz.

...Amaro França é escritor, palestrante e gestor 
educacional, autor dos livros: Educação em Pauta – 
fomentando novos olhares (Paulinas Editora) e Gestão 
Humanizada: liderança e resultados organizacionais (Ed. 
Ramalhete).

Fonte: O São Paulo
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Nunca mais a guerra!

Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador (BA)

Artigos

             Na sua bela encíclica social 
denominada Fratelli Tutti, o Papa Francisco 
faz um veemente apelo à paz e à fraternidade 
num mundo marcado por conflitos e 
divisões, por destruição e morte. Como 
artesão da paz, ele se opõe energicamente às 
guerras. “Nunca mais a guerra”, proclama o 
Papa (n. 258). Na sua histórica viagem ao 
Iraque, ele afirmou: “Calem-se as armas! Limite-se a sua 
difusão, aqui e em toda a parte”. O seu ensinamento torna-
se ainda mais relevante e urgente no lamentável cenário de 
guerra deflagrada pela Rússia na Ucrânia.

            As vítimas dos conflitos armados no mundo 
ou da violência disseminada na sociedade não podem ser 
reduzidas à números e estatísticas. São pessoas que têm a 
sua dignidade violada, a vida ceifada e a família destruída. 
Por detrás de cada vítima, há muitas outras pessoas e 
famílias dilaceradas pelo sofrimento, clamando por justiça 
e paz. Não podemos perder a capacidade de dizer “não” 
à guerra e à violência, nas suas variadas formas, e de 
promover a paz, nos seus diversos níveis.

            As imagens de conflitos armados costumam 
chocar bastante.  Contudo, na vida cotidiana, há situações 
de desrespeito e de violência que tendem a ser toleradas e 
perpetuadas, como a violência doméstica, o linchamento 
moral nas redes sociais e o conflito brutal entre grupos. 
Nenhuma pessoa, família ou comunidade pode viver em 

clima de guerra. Ninguém deveria ser 
ofendido nas redes sociais ou nas ruas. As 
redes sociais devem ser meios privilegiados 
de construção da fraternidade e da paz entre 
pessoas, grupos e nações. As nossas casas 
devem ser espaços de convivência fraterna 
e pacífica.

A construção da paz é tarefa 
coletiva; necessita da atenção e dos esforços de todos. “Existe 
uma ‘arquitetura’ da paz, na qual intervêm as várias instituições 
da sociedade, cada uma dentro de sua competência, mas há 
também um ‘artesanato’ da paz, que envolve a todos”, segundo 
o Papa Francisco na Fratelli tutti.  É preciso fazer acontecer um 
mutirão permanente pela construção da paz, que inclui desde 
pequenos gestos no cotidiano até as grandes decisões políticas 
em favor da vida, da justiça social e da segurança pública.

            É possível colaborar para a construção da paz através 
do diálogo e do esforço conjunto na superação dos conflitos. Ao 
invés da vingança e do ódio, é preciso promover a reconciliação, 
a solidariedade e a paz no mundo de hoje. Diante das resistências 
para trilhar o caminho da fraternidade e da paz, não podemos 
desanimar. É preciso renovar o empenho pela construção da paz, 
que é sempre dom e tarefa. É preciso repetir, de coração, “nunca 
mais a guerra”, onde quer que ela ocorra, em casa, nas ruas ou entre 
países. Ao invés de favorecer ou alimentar guerras, necessitamos 
trilhar o caminho das bem-aventuranças, pois segundo a palavra de 
Jesus “os que promovem a paz” são felizes, “bem-aventurados”; 
são “chamados filhos de Deus”.

Fala com sabedoria
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte,                                                   

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

“Fala com sabedoria”, preciosa indicação 
da literatura sapiencial na tradição da Sagrada Es-
critura, é uma arte espiritual e humana que requer 
dedicação à sua aprendizagem. Uma expressão 
que inspira, especialmente, o caminho quaresmal 
deste ano com a Campanha da Fraternidade 2022, 
de tema Fraternidade e Educação.  A aprendiza-
gem necessária para se falar com sabedoria pede 
investimento no adequado uso da palavra, que não 
deve ser empregada para agressões. A palavra é instrumento 
para edificar entendimentos, alargar mundividências e esta-
belecer diálogos. Nessa perspectiva, falar com sabedoria é um 
exitoso exercício que contribui com as urgentes reconstruções 
essenciais a este tempo, particularmente para a imediata su-
peração de conflitos, pequenos ou grandes, que desencadeiam 
guerras, multiplicam vítimas e produzem destruições.

O ato de expressar algo – na manifestação de um juízo, 
de uma escolha ou na formulação de mensagens – tem força 
interpelante. Apesar disso, pouco se avalia sobre as conse-
quências das palavras propagadas. Falar com sabedoria é 

determinante nos processos de interpretação e nos 
juízos que definem rumos. Por isso mesmo, não se 
pode “falar por falar”, ou se expressar para gerar 
agressões, agindo na contramão da meta de se buscar 
soluções para os problemas. Há, pois, a necessidade 
de mudar mentalidades, a partir das contribuições 
do campo educacional, que é capaz de promover a 
reorientação da vida humana, a revisão de atitudes, 
levando ao desenvolvimento integral. A importância 

capital da educação leva a Igreja Católica, por meio da Cam-
panha da Fraternidade, pela terceira vez, a ocupar-se de tema 
tão determinante na vida da sociedade: mesmo considerando 
avanços e conquistas, são necessários passos mais decisivos e 
abrangentes na busca por uma educação integral e de qualidade.

Sem investimentos na educação a sociedade convive com 
atrasos de toda ordem. Permanecem à margem de processos 
educativos diferentes pessoas, por causa de várias carências, a 
exemplo da falta de investimentos. Ora, a educação é urgente e 
prioritária, de modo similar ao direito à alimentação, essencial 
à sobrevivência. Oportuno sublinhar: a educação ultrapassa o 
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importante sentido e propósito de uma aprendizagem estrita-
mente técnica, em vista de exercícios profissionais. Trata-se 
de um processo mais abrangente, relacionado ao cultivo da 
sabedoria que é essencial à construção da paz, a partir de um 
adequado exercício da cidadania. E a paz torna-se mais forte 
em uma sociedade que enfrenta as desigualdades, as discrimi-
nações e as exclusões. O ato educativo integral é, pois, aquele 
que incide sobre todo o viver humano, capacitando as pes-
soas para conviverem umas com as outras, respeitando as dif-
erenças, compreendendo-as como riquezas. Envolve, assim, o 
desenvolvimento da capacidade para respeitar e promover os 
direitos humanos.

Desse modo, fala com sabedoria quem se faz aprendiz, 
inscrevendo-se em completos processos educativos, com pro-
priedades para promover compreensões e intuições essenciais 
ao equilíbrio da sociedade nos parâmetros da justiça e da paz. 
Colocar-se na condição de aprendiz, sempre, é atitude deter-
minante, pois somente quem se faz discípulo pode alcançar 
a meta de falar com sabedoria. Quem se faz discípulo bus-
ca, permanentemente, capacitar-se para promover correções 
a partir da força da palavra – modificando conceitos, dando 
rumos novos à realidade. Para isso, deve-se reconhecer que 

educar é um ato de amor. Trata-se de ajudar cada pessoa a 
tomar consciência sobre si e a respeito do mundo, para tor-
nar-se instrumento de edificação da sociedade sobre os pilares 
da fraternidade universal.

Assim, o conhecimento técnico e científico deve desa-
guar pelo mesmo leito de experiências e convicções capazes 
de despertar a consciência cidadã, em um processo que leve à 
participação de todos na obra da criação de Deus. A qualidade 
da educação estará sempre vinculada ao desenvolvimento da 
competência para se falar com sabedoria. Essa qualidade vai 
além dos parâmetros próprios da razão, em sua luminosidade 
específica. Contempla o desenvolvimento da competência hu-
mana de interagir, gerar e fortalecer vínculos, tecendo relacio-
namentos que possam sustentar o sentido da vida, emoldurado 
pela solidariedade. Essa competência garante relações que re-
speitam autonomias e liberdades, contribuindo para promover 
mais harmonia entre indivíduos, povos e nações. Os investi-
mentos em qualificados processos educativos estão intrinseca-
mente vinculados ao desenvolvimento da arte de se falar com 
sabedoria, dando sabor à vida pelas dinâmicas que promovam 
a dignidade humana. Educar e ser educado, eis o permanente 
desafio: falar com sabedoria.

Ensina com amor
Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)

Na quaresma, a Igreja católica promove a 
Campanha da Fraternidade propondo a conversão 
pessoal e social de uma realidade marcada pelo 
pecado, nas suas expressões de injustiças, omissões 
e opressões, para uma sociedade fraterna. Em 2022 
reflete-se sobre a educação, na certeza de que ela 
é indispensável para a construção de um mundo 
mais justo e fraterno. A realidade da educação 
no Brasil, especialmente marcada pelo flagelo da 
pandemia da COVID-19, exige uma mudança de 
mentalidade, reorientação da vida, revisão das ati-
tudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimen-
to pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para a 
cidadania.  

Esta é a terceira vez que a CNBB aborda essa temática 
na Campanha da Fraternidade, agora, incentivada pelo Pac-
to Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Este, visa 
uma educação humanizada que contribua na formação de pes-
soas abertas, integradas e interligadas, que sejam capazes de 
se preocupar, também, por difundir um novo modelo relativo 
ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. 
Urge reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dia-
logar e a servir a todos.  Essa conversão para a fraternidade 
somente será possível à medida em que Cristo, que nos liberta 
do egoísmo, for tudo em todos (1Cor 15,22).  

O número 22 do texto-base da Campanha da Fraterni-
dade expressa essa relação entre Cristo e a educação que se 
propõe neste momento de crise: “Educação não é condicio-
namento ou adestramento. É conduzir e acompanhar a pessoa 

para sair do não saber, rumo à consciência de si 
mesma e do mundo em que vive. É tornar a pessoa 
consciente, para que se torne sempre mais sujeito 
de seus sentimentos, pensamentos e ações. Isso 
vale tanto para crianças como para adultos, uma 
vez que a própria vida se encarrega de nos trazer 
oportunidades de aprendizagem em qualquer eta-
pa. Uma pessoa se torna sujeito na medida em que 
pode dialogar com outras, percebendo que é levada 
a sério, que é escutada e amada”. 

Enfim, a Campanha da Fraternidade destaca 
dois aspectos fundamentais: o valor da pessoa como princípio 
da educação e o sentido do ato de correção, que é conduzir 
ao caminho reto. Não é repressão, mas é orientar a pessoa 
no caminho de uma vida transformada, verdadeiramente con-
vertida à luz da verdade.   Essa consciência de que há uma 
emergência educativa em nosso mundo, e especialmente no 
Brasil, reflete bem o que escreveu o Papa Francisco na Lau-
dato Sí, apelando para uma conversão de vida: “a educação 
será ineficaz e os seus esforços estéreis, se não se preocupar 
também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, 
à vida, à sociedade e à relação com a natureza» (n. 215).  

A Campanha da Fraternidade 2022 expressa o empenho 
por uma educação humanizadora capaz de ensinar com amor, 
como preconizou Hannah Arendt: “a educação é o momen-
to que decide se nós amamos suficientemente o mundo para 
assumir a responsabilidade e assim salvá-lo da ruína, que é 
inevitável sem a renovação, sem a chegada de novos seres, de 
jovens”.  
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152ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (148)
Tânia Madalosso

Pãozinho de queijo de 
liquidifi cador

Ingredientes
3 xícaras (chá) de polvilho doce

1/2 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite quente
Sal a gosto
1 colher (chá) de fermento em pó
1 e 1/2 xícara (chá) de queijo de minas padrão (meia 

cura) ralado
3 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de polvilho azedo
Óleo e farinha de trigo para untar
Modo de preparo
No liquidifi cador, bater o polvilho doce, os ovos, 

o óleo, o leite, o sal e o fermento. Colocar em uma tige-
la, deixar esfriar e misturar o queijo e o polvilho azedo até 
fi car homogêneo. Com as mãos, untadas de óleo, modelar 
bolinhas e dispor em uma fôrma untada e enfarinhada. Levar 
ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. 
Se desejar, servor acompanhado de requeijão cremoso tipo 
Catupiry®.

Pizza de liquidifi cador
Ingredientes
1 ovo
4 colheres (sopa) de óleo

Acolhida em sete momentos                   

1 colher (sopa) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de sal
Óleo e farinha de trigo para untar
1 xícara (chá) de leite morno (aproximadamente)
15g ou 1 tablete de fermento biológico fresco
Recheio
1 xícara (chá) de presunto em cubos
5 colheres (sopa) de molho de tomate
1 cebola fatiada
2 ovos cozidos fatiados
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado
10 azeitonas pretas com caroço
Orégano a gosto
Modo de preparo
No liquidifi cador, coloqcar o ovo, o óleo, o açúcar, o 

sal, o leite e o fermento. Bater até fi car homogêneo, adi-
cionar a farinha e bata até misturar. Se necessário, acres-
centar mais leite. Desligar, despejar em uma fôrma redon-
da para pizza grande, untada e enfarinhada, e cobrir com 
fi lme plástico. Deixar descansar por 40 minutos. Levar ao 
forno médio, preaquecido, por 15 minutos. Retirar, espalhar 
o molho de tomate, o presunto, a cebola e polvilhar com 
o queijo. Voltar ao forno médio, preaquecido, por mais 15 
minutos ou até dourar. Retirar, decorearcom o ovo cozido, a 
azeitona e polvilhar com orégano. Servir em seguida.

O objetivo desta dinâmica é 
a acolhida entre o grupo através de 
gestos e palavras. É uma boa dinâmi-
ca para quebrar o gelo nos primeiros 
encontros de catequese. 

Os participantes caminham pelo 
círculo. Na primeira etapa, devem 
apenas se olhar, acolhendo uns aos 

outros sem tocar ou sorrir, utilizando apenas os olhos para 
se comunicarem. Na segunda etapa, podem acolher uns aos 
outros com o olhar e com um gesto, mas sem se tocarem ou 
se falarem. Por exemplo: podem fazer uma reverência ou 
uma saudação com as mãos.

Na terceira etapa, além de se olhar e de fazer gestos, 
podem dar um aperto de mão, mas sem se abraçar e sem con-

versar. Na quarta etapa, podem 
se abraçar, mas sem conversar. 
Após alguns abraços, inicia-se a 
quinta etapa. O catequista pede 
que após o abraço, cada criança 
fi que de costas uma para a out-
ra. Nessa posição de costas com 
costas, podem conversar breve-
mente. Não podem se virar ou se inclinar.

Na sexta etapa, o catequista pede para trocarem de par 
e, com novos pares, posicionarem-se ombro com ombro e 
conversarem. Na sétima e última etapa, mudam-se os pares 
e os novos parceiros podem conversar, frente a frente, olho 
no olho, desejando um "Bem-vindo à Catequese! Estou feliz 
com a sua presença aqui!".
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2, Pe. Cezar Menegat, N. 1967
3, Pe. Agostinho F. Dors, N. 1961
4, Pe. Dirceu Benincá, N. 1967
   Diác. Osmar Antonio Lorenzi, N. 1954
9, Pe. Severino Orso, N. 1949
14, Clarice B. Barbieri, N. 1965

Petit gâteau de liquidifi cador
Ingredientes
2 ovos
3 colheres (sopa) de açúcar
2 gemas
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
200g de chocolate meio amargo derretido
4 colheres (sopa) de manteiga derretida
Margarina e farinha de trigo para untar
Sorvete de creme e calda de chocolate para acompanhar

Modo de preparo
Bater no liquidifi cador os ovos, as gemas, o açúcar e a 

farinha por 3 minutos. Adicions o chocolate derretido ainda 
quentar e a manteiga ainda quente. Coloqar em 6 forminhas 
para petit gâteau untadas e enfarinhadas. Levar ao forno alto, 
preaquecido, por 7 minutos para fi car com uma crosta cro-
cante por fora e cremoso por dentro. Retirar e desenforme 
imediatamente com cuidado. Servir quente acompanhado de 
sorvete e calda de chocolate.

Aniversários
de maio

     Ir. Vitória Margarida Chinvelski, N. 1957 
16, Dom Adimir Antonio Mazali, N. 1966
 20, Diac. Almeri Bornelli, N. 1943
22, Diác. Selin José Picoli, O. 1983
27. Pe. João Dirceu Nardino, N. 1966

Dia mundial do sono lembra importância
de termos bons hábitos antes de dormir 

Dia Mundial do Sono é celebrado em 18 de março 
por  Ana Paula Koenemann - Comunicação/ HSVP Passo Fundo – 18/03/2022 

Uma noite mal dormida pode com-
prometer o resultado de um dia todo. 
Parece pouco, mas em 24 horas muitos 
sonhos são concretizados. ... o responsável 
pelo serviço de Neurofi siologia Clínica do 
Hospital São Vicente de Paulo de Passo 
Fundo, Dr. Fernando Luiz Giacomini e a 
otorrinolaringologista Dra. Lilcia Helena 
Medeiros trazem cinco dicas de como se 
pode dormir com mais qualidade.

1- Criar uma rotina: O primeiro passo para quem busca 
recuperar a qualidade do sono é estabelecer uma rotina saudável 
antes de dormir. Desta forma, algumas mudanças de hábitos são 
essenciais, entre elas, a defi nição de um horário. A partir disso 
você começa a preparar o seu corpo para o descanso e o desper-
tar. O período ideal é diferente para cada pessoa, mas em geral 
se recomenda aos adultos pelo menos 7 horas noturnas de sono. 

2- Evitar o uso de equipamentos: Televisão, celular, re-
des sociais ou jogos são grandes vilões do sono. O uso desses 
aparelhos e aplicativos age como despertadores do cérebro e, 
com tantos atrativos, a tendência é de fi carmos ainda mais con-
centrados. Por isso, quando já estiver na cama parar tudo que se 
estiver fazendo e iniciar um processo de desconexão da mente. 
Uns 45 minutos antes de dormir não utilizar nenhum equipamen-
to, esse intervalo é o sufi ciente para relaxar e ter uma noite de 
sono melhor.

3- Cuidar da alimentação: Precisamos levar a sério a 
máxima de que o nosso corpo é o nosso templo. Neste senti-
do, manter uma rotina alimentar saudável nos garante um plus 

na hora de dormir. No período noturno é 
importante redobrar o cuidado com a di-
eta, pois consumir alimentos pesados ou 
comer pouco não trará um sono tranqui-
lo. Sendo assim, a última refeição deve 
ser feita no máximo uma hora antes de 
dormir. Também é necessário evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas e estimu-
lantes, entre eles, cafés, chimarrão, choc-
olates e cigarros.

4- Esquecer os problemas: Levar as angústias para a 
cama não faz com que elas desapareçam. Pelo contrário, no dia 
seguinte os problemas continuam lá e você está exausto por não 
ter conseguido dormir. Além disso, o cansaço físico e mental não 
são os únicos sintomas de uma noite mal dormida, junto com 
eles vêm as dores de cabeça, a desatenção e a irritabilidade. .... 
Para evitar que tudo isso aconteça, tente respirar fundo e esquec-
er daquilo que não tem solução imediata.

5 - Procurar ajuda especializada: Se depois de seguir 
cada uma das dicas mencionadas aqui o sono de qualidade ainda 
não fi zer parte da sua vida é importante procurar atendimento 
médico especializado. O profi ssional da área vai avaliar a neces-
sidade de realização de exames como, por exemplo, a polisso-
nografi a que investiga quais fatores estão atrapalhando o sono, 
como difi culdade para dormir (insônia), sonolência excessiva 
durante o dia (hipersonia), difi culdades respiratórias por prob-
lemas neurológicos ou de obstrução das vias aéreas (apneia do 
sono), sonambulismo, terror noturno, transtornos do movimento 
(síndrome das pernas inquietas), entre outros.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

56º Dia Mundial das Comunicações
29 de maio de 2022

Mensagem do Papa Francisco:
Escutar com o ouvido do coração


