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

- 1º a 03, Assembleia Regional da Ação Evangelizadora do 
Sul 3 (Rio Grande do Sul) no Centro de Espiritualidade Cristo Rei 
(CECREI), São Leopoldo.

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

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

- 06, 19h, reunião da Coordenação Ampliada da Ação Evange-
lizadora, no Seminário de Fátima. 

- 07, 19h30, em Três Arroios, reunião da Área Pastoral de 
Severiano de Almeida.

- 08, 19h, em Aratiba, reunião da Área Pastoral de Aratiba.
- 10, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na igreja 

São Cristóvão, Erechim; 19h, igreja São Tiago, Aratiba, ordenação de 
Senair Dal Moro como diácono permanente.

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

- 11 e 12, Romaria Nacional do Apostolado da Oração no San-
tuário Nacional N. Sra. Aparecida, em Aparecida, SP.

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

- 13 – Início da semana do migrante - 14h, reunião das coor-
denadoras paroquiais das zeladoras das capelinhas, no Centro Dioc-
esano.

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

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

- 16 – Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo
– 15h, Catedral, missa e procissão.

- 19 – 12º DTC-C – Dia Nacional do Migrante – 09h, Dom 
Adimir, missa e crismas na igreja S. Valentim de São Valentim.

- 20 – Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Adimir 
(2020). 

- 21, 19h, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Es-
tação. 

- 22, 19h30, Reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
São Valentim.

- 22 a 26, 10º Encontro Mundial das Famílias, em Roma - 
- 23 - Solenidade da Natividade de São João Batista
- 24 – Sagrado Coração de Jesus – Apostolado da Oração, 

atividades nas Paróquias.
- 25, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no 

Seminário de Fátima; das 09h às 15h, no Seminário de Fátima, en-
contro vocacional; 18h, Dom Adimir, missa e bênção inaugural do 
salão comunitário na sede paroquial de Paulo Bento.

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

- 26 - 13º DTC-C - 10h, crismas na igreja São Pedro, Paróquia 
de Sede Dourado.

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

- 28, 09h, reunião da Província Eclesiástica  de Passo Fundo, 
em Passo Fundo.

- 29, 19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama, em Áurea.
- 30, 19h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, na S. Cris-

tóvão, com leigos

“Renovar o amor à Eucaristia, memorial perpétuo da Páscoa do Senhor
O milagre dos pães (cf. Lc 9, 11-17), ... permanece 

como um dos grandes sinais da vida pública de Jesus, an-
tecipa aquele que depois, no fi nal, será o memorial do seu 
sacrifício, ou seja, a Eucaristia, sacramento do seu Corpo 
e do seu Sangue, oferecidos para a salvação do mundo.

A Eucaristia é a síntese de toda a existência de Jesus, 
que foi um único ato de amor ao Pai e aos irmãos. Também 
ali, como no milagre da multiplicação dos pães, Jesus tomou o pão, elevou 
ao Pai a prece de Bênção, partiu-o e deu-o aos discípulos; e fez o mesmo 
com o cálice do vinho. Mas naquele momento, na vigília da sua Paixão, 
Ele quis deixar, nesse gesto, o Testamento da nova e eterna Aliança, me-
morial perpétuo da sua Páscoa de morte e ressurreição. A festa do Corpus 
Christi convida-nos todos os anos a renovar o enlevo e a alegria por esta 

maravilhosa dádiva do Senhor, que é a Eucaristia. Acolha-
mo-la com gratidão, não de maneira passiva, rotineira. Não 
devemos habituar-nos à Eucaristia, nem ir comungar como 
que por hábito. Não! Cada vez que nos aproximamos do altar 
para receber a Eucaristia, devemos renovar verdadeiramente 
o nosso “amém” ao Corpo de Cristo. Quando o sacerdote nos 
diz “Corpo de Cristo”, nós respondemos “amém”: mas que 
seja um “amém” que brote do coração, convicto. .., é Jesus 

que vem para me dar a força de viver. É Jesus, Jesus vivo. Mas não deve-
mos habituar-nos: cada vez, como se fosse a primeira Comunhão.

... Que Nossa Senhora nos ajude a seguir com fé e amor Jesus, 
a Quem adoramos na Eucaristia. (Papa Francisco, oração do Ângelus, 
23/6/2019)
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Mensagem de Páscoa do Papa Francisco
à cidade de Roma e ao mundo (Urbi et Orbi) 

Balcão central da Basílica Vaticana, Domingo, 17 de abril de 2022

Queridos irmãos e irmãs, fe-
liz Páscoa!

Jesus, o Crucificado, ressus-
citou! Veio ter com aqueles que 
choram por Ele, fechados em casa, 
cheios de medo e angústia. Veio a 
eles e disse: “A paz esteja convos-
co!” (Jo 20, 19). Mostra as chagas 
nas mãos e nos pés, a ferida no lado: 
não é um fantasma, é mesmo Ele, o 
mesmo Jesus que morreu na cruz e 
esteve no sepulcro. Diante dos olhos incrédulos dos discípu-
los, repete: “A paz esteja convosco!” (20, 21).

Também os nossos olhos estão incrédulos, nesta Páscoa 
de guerra. Demasiado sangue, vimos; demasiada violência. 
Também os nossos corações se encheram de medo e angús-
tia, enquanto muitos dos nossos irmãos e irmãs tiveram de se 
fechar nos subterrâneos para se defender das bombas. Senti-
mos dificuldade em acreditar que Jesus tenha verdadeiramente 
ressuscitado, que tenha verdadeiramente vencido a morte. Terá 
porventura sido uma ilusão? Um fruto da nossa imaginação?

Não; não é uma ilusão! Hoje, mais do que nunca, res-
soa o anúncio pascal tão caro ao Oriente cristão: «Cristo 
ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!» Hoje mais do 
que nunca precisamos d’Ele, no termo duma Quaresma que 
parece não querer acabar. Temos atrás de nós dois anos de 
pandemia, que deixaram marcas pesadas. Era o momento de 
sairmos do túnel juntos, de mãos dadas, juntando as forças e 
os recursos... Em vez disso, estamos demostrando que ainda 
não existe em nós o Espírito de Jesus, mas existe ainda em 
nós o espírito de Caim, que vê Abel não como um irmão, 
mas como um rival, e pensa como há de eliminá-lo. Temos 
necessidade do Crucificado ressuscitado para acreditar na 
vitória do amor, para esperar na reconciliação. Hoje mais 
do que nunca precisamos d’Ele, precisamos que venha co-
locar-Se no meio de nós e nos diga mais uma vez: «A paz 
esteja convosco!»

Só Ele o pode fazer. Só Ele tem hoje o direito de anun-
ciar-nos a paz. Só Jesus, porque traz as chagas, as nossas 
chagas. Aquelas chagas d’Ele são nossas duas vezes: são 
nossas, porque Lh’as provocamos nós com os nossos peca-
dos, a nossa dureza de coração, o ódio fratricida; e são nos-
sas, porque Ele as traz por nós, não as cancelou do seu Corpo 
glorioso, quis conservá-las, trazê-las consigo para sempre. 
São um timbre indelével do seu amor por nós, uma perene 
intercessão ao Pai celeste para que as veja e tenha misericór-
dia de nós e do mundo inteiro. As chagas no Corpo de Jesus 
ressuscitado são o sinal da luta que Ele travou e venceu por 
nós, com as armas do amor, para podermos ter paz, estar em 
paz, viver em paz.

Contemplando aquelas cha-
gas gloriosas, os nossos olhos in-
crédulos escancaram-se, os nossos 
corações endurecidos abrem-se e 
deixam entrar o anúncio pascal: «A 
paz esteja convosco!»

Irmãos e irmãs, deixemos en-
trar a paz de Cristo nas nossas vidas, 
nas nossas casas, nos nossos países!

Haja paz para a martirizada 
Ucrânia, tão duramente provada pela 

violência e a destruição da guerra cruel e insensata para a qual 
foi arrastada. Sobre esta noite terrível de sofrimento e morte, 
surja depressa uma nova aurora de esperança. Escolha-se a paz! 
Deixe-se de exibir os músculos, enquanto as pessoas sofrem. 
Por favor, por favor: não nos habituemos à guerra, empenhe-
mo-nos todos a pedir a paz, em alta voz, das varandas e pelas 
ruas! Paz! Quem tem a responsabilidade das nações, ouça o 
clamor do povo pela paz. Lembre-se daquela inquietadora per-
gunta feita pelos cientistas, há quase setenta anos: «Poremos 
fim ao género humano, ou a humanidade saberá renunciar à 
guerra?» (Manifesto Russell-Einstein, 09/VII/1955).

Trago no coração todas e cada uma das numerosas 
vítimas ucranianas, os milhões de refugiados e deslocados 
internos, as famílias divididas, os idosos abandonados, as vi-
das destroçadas e as cidades arrasadas. Não me sai da mente 
o olhar das crianças que ficaram órfãs e fogem da guerra. 
Vendo-as, não podemos deixar de nos dar conta do seu grito 
de sofrimento, juntamente com o de tantas outras crianças 
que sofrem em todo o mundo: as que morrem de fome ou 
por falta de cuidados médicos, as que são vítimas de abusos 
e violências e aquelas a quem foi negado o direito de nascer.

No meio da angústia da guerra, não faltam também 
sinais encorajadores, como as portas abertas de tantas 
famílias e comunidades que acolhem migrantes e refugiados 
em toda a Europa. Que estes numerosos atos de caridade se 
tornem uma bênção para as nossas sociedades, por vezes de-
gradadas por tanto egoísmo e individualismo, e contribuam 
para torná-las acolhedoras com todos.

Que o conflito na Europa nos torne mais solícitos tam-
bém perante outras situações de tensão, sofrimento e angús-
tia, que tocam demasiadas regiões do mundo e que não po-
demos nem queremos esquecer.

Haja paz no Médio Oriente, dilacerado por anos de 
divisões e conflitos. Neste dia glorioso, peçamos paz para 
Jerusalém e paz para aqueles que a amam (cf. Sal 121/122): 
cristãos, judeus e muçulmanos. Possam israelitas, palestin-
enses e todos os habitantes da Cidade Santa, juntamente com 
os peregrinos, experimentar a beleza da paz, viver em frater-
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nidade e gozar de livre acesso aos 
Lugares Santos no mútuo respeito 
pelos direitos de cada um.

Haja paz e reconciliação 
para os povos do Líbano, da Síria 
e do Iraque, e, de modo particular, 
para todas as comunidades cristãs 
que vivem no Médio Oriente.

Haja paz também para a 
Líbia, a fim de encontrar estabi-
lidade depois das tensões destes 
anos, e para o Iémen, que sofre com um conflito esquecido 
por todos mas com vítimas contínuas: a trégua assinada nos 
últimos dias possa devolver esperança à população.

Ao Senhor ressuscitado, pedimos o dom da reconcil-
iação para Myanmar, onde perdura um cenário dramático de 
ódio e violência, e para o Afeganistão, onde não diminuem 
as perigosas tensões sociais e onde uma dramática crise hu-
manitária atormenta a população.

Haja paz para todo o continente africano, a fim de que 
cessem a exploração de que é vítima e a hemorragia causada 
pelos ataques terroristas – particularmente na região do Sa-
hel – e encontre apoio concreto na fraternidade dos povos. 
Que a Etiópia, atribulada por uma grave crise humanitária, 
reencontre o caminho do diálogo e da reconciliação e ces-
sem as violências na República Democrática do Congo. Não 
falte a oração e a solidariedade pelas populações do leste 

da África do Sul, atingidas por en-
chentes devastadoras.

Cristo ressuscitado acompanhe 
e assista as populações da América 
Latina, que, em alguns casos, vi-
ram piorar as suas condições sociais 
nestes tempos difíceis de pandemia, 
agravadas também por casos de 
criminalidade, violência, corrupção 
e tráfico de drogas.

Peçamos ao Senhor ressuscita-
do que acompanhe o caminho de reconciliação que a Igreja 
Católica no Canadá está percorrendo com os povos autóc-
tones. Que o Espírito de Cristo ressuscitado cure as feridas 
do passado e disponha os corações na busca da verdade e da 
fraternidade.

Queridos irmãos e irmãs, cada guerra traz consigo 
consequências que envolvem toda a humanidade: do luto ao 
drama dos refugiados, até à crise económica e alimentar de 
que já se veem os primeiros sintomas. Perante os sinais per-
durantes da guerra, bem como diante das muitas e dolorosas 
derrotas da vida, Cristo, vencedor do pecado, do medo e da 
morte, exorta-nos a não nos rendermos ao mal e à violência. 
Irmãos e irmãs, deixemo-nos vencer pela paz de Cristo! A 
paz é possível, a paz é um dever, a paz é responsabilidade 
primária de todos! 

,Discurso do Papa Francisco aos                                          
Membros do Conselho Superior da Magistratura  

Sala Paulo VI, sexta-feira, 8 de abril de 2022

Ilustres Senhoras e Senhores!
Dirijo uma cordial saudação a 

todos vós, ao vosso Presidente, Sen-
hor Presidente da República Italiana 
Sergio Mattarella, ao Vice-Presi-
dente David Ermini, ao primeiro 
Presidente do Tribunal de Cassação 
Pietro Curzio, ao Procurador-Geral 
do Tribunal de Cassação Giovanni 
Salvi, aos membros togados e aos 
membros leigos do Conselho Superior da Magistratura.

Fostes chamados a uma missão nobre e delicada: repre-
sentais o organismo que garante a autonomia e independên-
cia dos magistrados comuns e tendes a tarefa de administrar 
a jurisdição. A Constituição italiana confia-vos uma vocação 
especial, que é tanto um dom como uma tarefa, porque «a 
justiça é administrada em nome do povo» (Art. 101).

O povo exige justiça e a justiça precisa de verdade, 
confiança, lealdade e pureza de intenções. No Evangelho de 
Lucas, capítulo 18, narra-se que uma pobre viúva ia todos 

os dias ter com o juiz da sua cidade 
e dizia-lhe: «Faz-me justiça» (v. 3). 
Ainda hoje, ouvir o grito de quantos 
não têm voz e sofrem injustiça aju-
da-vos a transformar o poder rece-
bido do Ordenamento num serviço 
a favor da dignidade da pessoa hu-
mana e do bem comum.

A justiça é tradicionalmente 
definida como a vontade de dar a 

cada um segundo o que lhe é devido. No entanto, ao lon-
go da história existem diferentes formas através das quais a 
administração da justiça estabeleceu “o que é devido”: se-
gundo o mérito, segundo a necessidade, segundo a capaci-
dade, segundo a utilidade. Para a tradição bíblica, o devido é 
reconhecer a dignidade humana como sagrada e inviolável.

A arte clássica retratou a justiça como uma mulher ven-
dada segurando uma balança com os pratos em equilíbrio, 
expressando assim alegoricamente a igualdade, proporção 
justa e imparcialidade exigidas no exercício da justiça. De 
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acordo com a Bíblia, é também necessário administrar com 
misericórdia. Mas nenhuma reforma política da justiça pode 
mudar a vida daqueles que a administram, se não se escol-
her primeiro perante a consciência “por quem”, “como” e 
“porquê” fazer justiça. É uma decisão da própria consciên-
cia. Foi isto que Santa Catarina de Sena ensinou quando 
disse que, para reformar, é preciso primeiro reformar-se a 
si mesmo.

A questão sobre por quem  
administrar justiça para sempre ilu-
mina uma relação com aquele “tu”, 
aquele “rosto”, a quem se deve uma 
resposta: a pessoa do réu a reabilitar, 
a vítima com a sua dor a acompan-
har, aqueles que contendem direitos 
e obrigações, o agente da justiça a 
responsabilizar e, em geral, cada ci-
dadão a ser educado e sensibilizado. 
Por esta razão, a cultura da justiça 
reparadora é o único verdadeiro 
antídoto para a vingança e o esquecimento, porque procura 
a recomposição dos laços rompidos e permite a recuperação 
da terra manchada pelo sangue do irmão (cf. n. 252). Este 
é o caminho que, na sequência da doutrina social da Igreja, 
quis indicar na Encíclica Fratelli tutti, como condição para a 
fraternidade e a amizade social.

Com efeito, o ato violento e injusto de Caim não é di-
rigido contra o inimigo ou contra o estranho: é levado a cabo 
contra quem tem o mesmo sangue. Caim não pode suportar 
o amor de Deus Pai para com Abel, o irmão com o qual par-
tilha a própria vida. Como não pensar na nossa era histórica 
de globalização generalizada, em que a humanidade se en-
contra cada vez mais interligada e, no entanto, cada vez mais 
fragmentada, numa miríade de solidões existenciais? Esta 
relação aparentemente contraditória entre interconectivi-
dade e fragmentação: ambas juntas. Porquê? É a nossa reali-
dade: interligada e fragmentada. A proposta da visão bíblica 
é, no centro da sua mensagem, a imagem de uma identidade 
fraterna de toda a humanidade, entendida como a “família 
humana”: uma família em que o reconhecimento recíproco 
como irmãos é uma obra a ser trabalhada em conjunto e in-
cessantemente, sabendo que é na justiça que se funda a paz.

Quando as tensões e divergências crescem, para ser-
mos alimentados pelas raízes espirituais e antropológicas da 
justiça, precisamos de dar um passo atrás. E depois, com os 
outros, dar dois passos em frente.

Assim, a questão histórica sobre o “como” se admin-
istra a justiça passa sempre por reformas. O Evangelho de 
João, no capítulo 15, ensina-nos a podar os ramos secos 
sem cortar a árvore da justiça, a fim de combater as lutas 
pelo poder, os clientelismos, várias formas de corrupção, a 
negligência e as posições injustas de rendimento. Conheceis 
bem esta problemática, estas situações negativas, e muitas 
vezes deveis lutar arduamente para que não cresçam.

O “porquê” administrar, por outro lado, remete-nos 
ao significado da virtude da justiça, que para vós se torna 
uma peça interior: não um vestido a ser mudado ou um papel 
a ser conquistado, mas o próprio significado da vossa identi-
dade pessoal e social.

Quando Deus pergunta ao Rei Salomão: “Que queres 
que faça por ti?”, o filho de David responde: «Concede ao teu 

servo um coração manso, para que 
faça justiça ao teu povo e saiba dis-
tinguir o bem do mal» (1 Rs  3, 9). 
Bela oração! Para a Bíblia, “saber 
fazer justiça” é o objetivo daqueles 
que querem governar sabiamente, en-
quanto o discernimento é a condição 
para distinguir o bem do mal.

A tradição filosófica indicou 
a justiça como a virtude cardeal 
por excelência, para cuja realização 
contribui a prudência, quando os 
princípios gerais devem ser aplica-

dos a situações concretas, com a fortaleza e a temperança, que 
aperfeiçoam a sua realização. A narração  bíblica não revela 
uma ideia abstrata de justiça, mas uma experiência concreta 
de homem “justo”. O julgamento de Jesus é emblemático: 
o povo pede que seja condenado o justo e libertado o mal-
feitor. Pilatos pergunta: “Que mal fez este homem?”, mas 
depois lava as mãos. Quando os grandes poderes se aliam 
para se autoconservar, o justo paga por todos.

A credibilidade do testemunho, o amor pela justiça, a 
autoridade, a independência de outros poderes constituídos e 
um pluralismo leal de posições são os antídotos para impedir 
que prevaleçam influências políticas, ineficiências e várias 
desonestidades. Governar a Magistratura de acordo com a 
virtude significa voltar a ser guarda e síntese elevada do ex-
ercício para o qual fostes chamados.

O Beato Rosario Livatino, primeiro magistrado Beato 
na história da Igreja, seja para vós ajuda e conforto. Na di-
alética entre rigor e coerência, por um lado, e a humanidade, 
por outro, Livatino delineou a sua ideia de serviço na Magis-
tratura, pensando em mulheres e homens capazes de camin-
har com a história e na sociedade, dentro da qual não só 
juízes, mas todos os agentes do pacto social são chamados 
a realizar o seu trabalho de acordo com a justiça. «Quando 
morrermos — são as palavras de Levantino — ninguém nos 
perguntará o quão fomos crentes, mas credíveis». Livatino 
foi assassinado quando tinha apenas trinta e oito anos, deix-
ando-nos a força do seu testemunho credível, mas também a 
clareza de uma ideia de Magistratura para a qual tender.

A justiça deve acompanhar sempre a busca da paz, o que 
pressupõe verdade e liberdade. Ilustres Senhoras e Senhores, 
não se extinga em vós o sentido de justiça nutrido pela soli-
dariedade com aqueles que são vítimas da injustiça, e alimen-
tado pelo desejo de ver realizar-se um reino de justiça e paz.

Que o Senhor vos abençoe a todos, ao vosso trabalho 
e às vossas famílias. Obrigado!
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Discurso do Papa Francisco                                                  
aos Membros da Fundação "Marcello Candia"

Sexta-feira, 8 De Abril De 2022

Bom dia, bem-vindos! E 
obrigado pelas suas palavras. A 
senhora disse o que devia dizer 
de modo claro... E depois dizem 
que as mulheres falam demais: 
muito bem!

Tenho o prazer de me en-
contrar convosco e de dar graças 
ao Senhor convosco pelos 40 
anos de atividade da Fundação 
Marcello Candia. Foi ele mesmo 
que a fundou em 1982, e no ano seguinte partiu para o Céu. 
Agora veneramo-lo e pedimos a sua intercessão, especial-
mente pelos doentes e pelos mais pobres e marginalizados 
do Nordeste do Brasil (grifo nosso), onde ele trabalhou du-
rante muitos anos!

Agradeço-vos muito pelo vosso compromisso e pelas 
vossas iniciativas. Acima de tudo pelo método e pelo estilo 
com que as realizais, caraterizadas pelo mandato que Mar-
cello Candia recebeu de São Paulo VI. Gostaria de retomar 
estas sugestões convosco, porque podem ser benéficas para 
todos aqueles que gerem obras semelhantes.

Em primeiro lugar, Paulo VI disse à Candia: “Se con-
struíres um hospital no Brasil grifo nosso), que seja brasile-
iro...”. Isto é, bem inserido na realidade local, envolvendo a 
população do lugar... Embora tenha acrescentado um pou-
co de estilo milanês! Inculturação: seguir a cultura do lugar 
onde vamos trabalhar.

“Cuidado”, continuou, “para evitar qualquer tipo de 
paternalismo, não imponhas as tuas ideias aos outros, apesar 
das boas intenções”. Candia era um empresário, estava ha-
bituado a tomar decisões em primeira pessoa, e por isso de-
via aprender a gerir as coisas de outro modo.

“Faz o hospital não somente  para os brasileiros, mas 
com  os brasileiros”. Não apenas para, mas com. Isto é im-
portante, é uma regra geral da caridade: trabalhar com  as 
pessoas destinatárias do serviço.

E acrescentava: “Propõe-te como objetivo final já não 
seres necessário”. Isto é sábio! Muitas vezes aqui, até nós 
na Igreja, encontramos pessoas valiosas, sacerdotes, bispos, 

mas julgam que a história da 
salvação passa por eles, que são 
necessários. Ninguém, ninguém 
é absolutamente necessário. É 
necessário para fazer o que deve 
fazer, e depois, a história, Deus, 
dirá se sou eu que devo contin-
uar, ou se há de vir outro... Isto 
é lindo, é belo: “E propõe-te 
como objetivo final já não seres 
necessário”. É sábio! Quando a 

senhora sentir que o Hospital vai em frente sozinho, então 
“terá conseguido uma verdadeira obra de solidariedade hu-
mana”. Também esta é uma regra muito sábia: não ligar as 
pessoas e as obras a nós, não nos tornarmos indispensáveis 
mas, pelo contrário, formar os colaboradores e assegurar es-
tabilidade e continuidade. Com os colaboradores. Sem pa-
ternalismo, não, fazer crescer!

Felicito-vos porque vos esforçais por seguir este 
caminho. Com efeito, a Fundação não gere as obras soz-
inha, mas apoia as comunidades locais e os missionários 
nas suas iniciativas a favor dos doentes, dos leprosos e das 
pessoas em várias situações de necessidade. E outro mérito 
que tendes é que os custos de manutenção da Fundação são 
mínimos, quase tudo é destinado às obras no Brasil. E isto 
é muito importante, pois há organizações e associações que 
trabalham para fazer o bem, mas com uma estrutura de pes-
soas, de coisas que — não exagero — metade ou 60% são 
destinados para pagar os salários. Não, isso não é bom! O 
mínimo, para que a maior parte dos fundos seja destinado às 
pessoas. Isto é importante, continuai assim!

E obrigado, estimados amigos, pela vossa visita! En-
corajo-vos a ir em frente, no espírito e segundo o estilo do 
Venerável Marcello Candia. Que Nossa Senhora vos acom-
panhe. A bênção que vos concedi, levai-a a quantos colabo-
ram aqui na Itália e no Brasil. E também, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim, pois este trabalho não é fácil, 
não é nada fácil. Agora vou conceder-vos a bênção, e com 
esta bênção também a minha gratidão, o meu agradecimento 
pelo que fazeis tão bem, diariamente e em segredo: isto é 
muito bom. Obrigado!

Oração pelas vocações 
Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, 

concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de 
especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso 
amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito 
Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. (Dia Mundial de Oração pelas Vocações,, 2016)
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Mensagem do Papa Francisco Assinada pelo Cardeal 
Secretário de Estado Pietro Parolin por Ocasião do  9° 

Fórum Mundial da Água  
Dakar, Senegal, 21 a 26 d março de 2022 (adiado de 2021 por causa da Covid-19)

Em nome do Papa Francisco, gostaria de 
transmitir as minhas cordiais saudações a todos 
os participantes reunidos no 9º Fórum Mundial 
da Água, cujo tema é A segurança da água para 
a paz e o desenvolvimento . É bom frisar a im-
portância desta questão, pois são numerosos os 
desafios atuais e futuros, com ela relacionados, 
para a nossa humanidade.

O nosso mundo tem sede de paz, deste bem 
indivisível que exige o esforço e a contribuição 
constantes de todos e que se baseia sobretudo na 
satisfação das necessidades essenciais e vitais 
de cada pessoa humana.

Hoje, a segurança da água é ameaçada por uma série 
de fatores, em especial a poluição, os conflitos, as mudanças 
climáticas e a exploração abusiva dos recursos naturais. Por-
tanto, a água é um bem precioso para a paz. Por isso, não 
pode ser considerada simplesmente um bem privado, gera-
dor de lucro comercial, sujeito às leis do mercado.

Além disso, o direito à água potável e ao saneamen-
to está intimamente ligado ao direito à vida, enraizado na 
dignidade inalienável da pessoa humana, e constitui uma 
condição para o exercício dos outros direitos humanos. Com 
efeito, o acesso à água e ao saneamento é um «direito huma-
no essencial, fundamental e universal, pois determina a so-
brevivência das pessoas». Consequentemente, o mundo tem 
«uma grave dívida social em relação aos pobres que não têm 
acesso à água potável»,1   mas também a todos aqueles para 
quem as fontes tradicionais de água potável foram poluídas 
a ponto de se tornar perigosas, destruídas pelas armas e in-
utilizadas, ou então secas devido à má gestão florestal.

Atualmente, mais de dois bilhões de pessoas vivem 
desprovidas do acesso à água potável e/ou saneamento. Pen-
semos em todas as consequências concretas que isto pode 
ter, particularmente para os doentes nos centros de saúde, 
para as mulheres que dão à luz, para os prisioneiros, os refu-
giados e os deslocados.

Dirijo um apelo a todos os responsáveis e líderes políti-
cos e económicos, às várias administrações e a quantos po-
dem orientar a investigação, os financiamentos, a educação e 
a exploração dos recursos naturais e em particular da água, a 
fim de que tenham a peito servir dignamente o bem comum, 
com determinação, integridade e espírito de cooperação.2

Realçamos também que «enfrentar a escassez de água e 
melhorar a gestão dos recursos hídricos, particularmente por 
parte das comunidades, pode contribuir para criar maior coesão 
social e solidariedade»,3  para iniciar processos,4  para criar 

vínculos. Com efeito, a água é para nós um dom 
de Deus e uma herança comum, cujo destino uni-
versal deve ser assegurado a todas as gerações.

Além disso, sabe-se que «a água doce, tan-
to de superfície como subterrânea, é em grande 
parte transfronteiriça. [Por conseguinte]... que 
condições de paz se alcançariam, se os países 
pudessem cooperar neste campo em várias par-
tes do mundo em maior medida do que hoje... 
A presença de comprovados mecanismos de 
cooperação transfronteiriça no campo hídrico é 
uma contribuição importante para a paz e a pre-
venção de conflitos armados».5  A este propósi-

to, como deixar de pensar no rio Senegal, mas também no 
Níger, no Nilo e noutros grandes rios que atravessam muitos 
países? Em todas estas situações, a água deve tornar-se sím-
bolo de hospitalidade e bênção, motivo de encontro e colab-
oração que faça crescer a confiança mútua e a fraternidade.

Recordemos que «na origem daquilo a que, em sentido 
cósmico, chamamos “natureza”, existe um desígnio de amor 
e verdade [e que] o mundo não é o produto de uma necessi-
dade, destino cego ou acaso».6  Gerir a água de modo suste-
ntável e com instituições eficientes e solidárias não constitui 
uma contribuição apenas para a paz; é também uma forma 
de reconhecer este dom da criação que nos foi confiado, para 
que juntos possamos cuidar dele.

O Papa Francisco assegura-vos as suas orações a fim 
de que este Fórum Mundial da Água seja uma ocasião para 
trabalhar em conjunto em vista da realização do direito à 
água potável e ao saneamento para cada pessoa humana, e 
que assim contribua para fazer da água um verdadeiro sím-
bolo de partilha, diálogo construtivo e responsável em prol 
de uma paz duradoura, porque edificada sobre a confiança.7

Cardeal Pietro Parolin - Secretário de Estado  de Sua 
Santidade

1) Encíclica Laudato si’,  n. 30.
2) Cf. Discurso aos participantes no 3º Encontro Mundial 

dos Movimentos Populares,  5 de novembro de 2016; Dicastério 
para o serviço do desenvolvimento humano integral, Aqua fons 
vitae , n. 107.

3) Aqua fons vitae , n. 26.
4) Cf. Exortação Apostólica Evangelii gaudium , n. 223.
5) Aqua fons vitae , n. 27.
6) Bento XVI,  Mensagem para o Dia Mundial da 

Paz,  2010, n. 6.
7) São João XXIII , Encíclica Pacem in terris , n. 113.
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Deus liberta e salva
(Voz da Diocese – 20.03.22)

Estimados irmãos e irmãs, ouvin-
tes e leitores da Voz da Diocese. Minha 
saudação fraterna em Cristo Jesus e no 
espírito deste período quaresmal que mais 
uma vez nos chama a refletir o tema da 
conversão. A liturgia se coloca de forma a 
ir nos orientando para a renovação de nos-
so batismo a partir de um processo de con-
versão como resposta ao projeto de Deus que é paciente e 
misericordioso para conosco.

A primeira leitura apresenta o chamado que Deus faz 
a Moisés para descer ao Egito e libertar o seu povo da es-
cravidão dizendo-lhe: “Eu vi a aflição do meu povo que está 
no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus 
opressores. [...] Desci para libertá-los das mãos dos egípcios, 
e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, 
uma terra onde corre leite e mel” (Ex 3,8). Essa atitude de 
Deus parte do princípio de que Deus é sempre contrário a 
todas as injustiças e forma de sofrimento de seu povo. Por 
isso, chama Moisés para libertar o povo, estando Ele mesmo 
ao seu lado como libertador. Esta realidade convida-nos pen-
sar e refletir sobre a importância de nossa luta perseverante 
e corajosa para vencer tudo aquilo que causa sofrimento, dor 
e morte; tudo o que escraviza o homem e o impede de viver 
com dignidade. Deus está do lado dos pequenos e sofredores. 
Bem compreendido frente a realidade do povo de Israel que 
vivia na escravidão do Egito e a mediação de Moisés para a 
libertação de seu povo a uma nova vida.

A segunda leitura convida todos a mergulhar no inte-
rior de si mesmos para fazer uma profunda revisão de pens-
amentos 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. 
Aquilo que é aparência e preocupação ex-
terna, mundana, não tem profundidade e 
torna-se um vazio interior. A adesão ao 
projeto de Deus se dá pelo coração do 
cristão e pelo viver em comunhão profun-

da com Ele. As coisas externas desaparecem, mas o que está 
no íntimo do ser humano, permanece sempre.

O Evangelho aprofunda o tema da conversão com uma 
proposta radical de mudança, ou seja, uma mudança de nos-
sas 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. Na família, no trabalho, na Ig-
reja e na sociedade, precisamos nos encontrar diante de uma 
verdade que edifica nossa vida, ou seja, a coerência de nosso 
viver a partir do Evangelho e seus valores que conduzem à 
construção do Reino e à felicidade plena.

Assim, neste terceiro domingo da quaresma, cabe-nos 
recordar que Deus quer renovar seu amor em nós a fim de 
chegarmos às festas pascais renovados pelo processo de con-
versão, de corações novos e comprometidos com a verdadeira 
vida que brota da ação salvadora de Jesus na cruz e sua ressur-
reição dentre os mortos. A alegria e a esperança sejam nossas 
características cristãs com esta mensagem libertadora ouvida 
na Palavra de Deus, pois Deus liberta e salva o seu povo.

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

exim – RS 

Misericórdia de Deus gera alegria
(Voz da Diocese – 27.03.22)

 Saudamos fraternalmente todos os 
irmãos e irmãs que acompanham a Voz da Dio-
cese, neste 4º Domingo da Quaresma, chamado 
em latim, Domingo «in Laetare», isto é, «Aleg-
ra-te». Desta forma, a liturgia nos convida a 
alegrarmo-nos com a Festa da Páscoa que se 
aproxima, ou seja, com o dia da Vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte. A fonte da alegria 
cristã está na Eucaristia, a qual Cristo nos deixou 
como alimento espiritual, enquanto peregrinamos neste mun-
do. Esta alegria brota da nossa harmoniosa relação com Deus 
e com os irmãos, tendo como fundamento a vivência do amor 
misericordioso do próprio Deus, exemplificado por Jesus na 
narrativa da parábola do Filho Pródigo, deste Domingo.

 Caríssimos irmãos e irmãs, no caminho quaresmal 
que estamos trilhando, somos chamados a redescobrir o ros-

to misericordioso de Deus que como Pai nos 
ama com amor infinito, apesar de nossa desobe-
diência e distanciamento, devido as nossas es-
colhas erradas ou equivocadas. 

 A lª Leitura relata como Israel cele-
bra a Páscoa, na Terra Prometida. É a primei-
ra Páscoa numa terra de liberdade plena, como 
início de uma vida nova. É a Páscoa da grande 
festa de Ação de Graças, pois Deus cumpriu sua 

promessa de libertação. 
 Na 2ª leitura, São Paulo fala à Comunidade de Corin-

to sobre a vida nova, de liberdade interior operada por Cris-
to no mistério de sua Paixão, Morte e Ressurreição. Para 
conquistar esta liberdade é preciso acolher o amor de Deus 
oferecido a cada um por meio de Jesus, sendo que isto só 
é possível por meio da reconciliação com Deus e com os 
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irmãos. “Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura” 
(1Cor 5,17), diz São Paulo. E prossegue: “Deixai-vos rec-
onciliar com Deus” (1 Cor 5,20). Ser cristão é aceitar essa 
Reconciliação com Deus, em Cristo. A comunhão com Deus 
exige a reconciliação com os outros irmãos. 

O texto do Evangelho apresenta Jesus diante das críti-
cas dos escribas e fariseus sobre a sua relação com os peca-
dores: “Este homem acolhe os pecadores e come com eles” 
(Lc 15,2). Assim, Jesus conta a Parábola do Filho Pródigo, 
considerado um dos textos mais belos da Sagrada Escritura. 
Tal Parábola revela a grandeza do amor misericordioso de 
Deus, como Pai. O Filho mais novo pede a herança e par-
te para um país distante, onde gasta todos os seus bens de 
forma desenfreada. Esta é a experiência de tantos irmãos e 
irmãs de nosso tempo, que optam por uma vida de distanci-
amento de Deus.  A Parábola revela, ainda, que o amor de 
Deus respeita a liberdade e a decisão do filho que parte e se 
distancia. Todavia, o amor de Pai permanece o mesmo, sem-
pre pronto a acolher o filho arrependido, que regressa. Por 

isso, o Pai faz uma festa àquele que estava “morto e voltou a 
viver, estava perdido e foi encontrado” (Lc 15,32).  

Prezados irmãos e irmãs. Lembramos que às vezes nos 
deparamos com dificuldades em nossa vida e achamos que 
é Deus nos castigando, mas na verdade o sofrimento muitas 
vezes é fruto de uma liberdade mal usufruída. Somos nós 
que nos distanciamos de Deus. Por isso, não esqueçamos 
que é sempre tempo de voltar ao Pai, na certeza de que ele 
está sempre a nossa espera. Não podemos esquecer que nos-
sa comunhão com Ele passa também pela comunhão com 
nossos irmãos e irmãs. Assim, ao caminharmos para a Fes-
ta da Páscoa, sentindo o amor de Deus por nós, aproxime-
mo-nos de nossos irmãos e irmãs com os braços abertos, a 
fim de manifestar o mesmo amor misericordioso, que gera a 
alegre inspiração para cantar a Bondade do Senhor.

Deus abençoe a todos e um bom final de semana.
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-

exim – RS

A miséria e a misericórdia
(Voz da Diocese – 03.04.22)

Saudamos fraternalmente todos 
os irmãos e irmãs ouvintes e leitores 
da Voz da Diocese, onde já caminha-
mos para o final deste período quares-
mal, pois o próximo domingo será o 
“Domingo de Ramos” e início da Se-
mana Santa.

Caríssimos irmãos e irmãs. O 
Profeta Isaías, na Primeira Leitura 
procura motivar o povo de Israel que 
vivia no exílio da Babilônia, a renovar sua confiança em Deus, 
que quer libertá-lo, mas o povo tem medo de uma nova aventura 
pelo deserto. Ele sente a dificuldade de compreensão por par-
te do povo que se preocupa com o sofrimento já experimentado 
em sua história quando da saída do Egito. O Senhor diz: “Não 
relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que 
farei coisas novas, e que já estão surgindo: acaso não as recon-
heceis?” (Is 43,18) E o profeta lembra que Deus não se esqueceu 
de seu povo. Deus que reconduzir novamente seus filhos e filhas 
deportados para a escravidão, à sua casa.  “Este povo, eu o criei 
para mim e ele cantará meus louvores” (Is 43, 21) diz o Senhor.  
Essa mudança é um convite a depositar a confiança no Senhor 
que não se esquece de nós. Também nos reinsere na proposta do 
tempo quaresmal que é de conversão, de volta para o Senhor.  "A 
conversão nada mais é do que mover o olhar de baixo para 
cima, um simples movimento dos olhos é suficiente" dizia o 
Beato Carlo Acutis. Portanto, voltar nosso olhar para o alto; vol-
tar nosso olhar para o Senhor; voltar nossa atenção às coisas do 
céu.  Caminho ainda em tempo de fazer neste final de quaresma.

 Prezados irmãos e irmãs. Também nos ajuda no camin-
ho de conversão o que nos apresenta a Segunda Leitura tirada 

da Carta de São Paulo aos Filipens-
es. Duas conotações importantes, po-
demos destacar nesta Carta. Primeira-
mente, expressa a gratidão de Paulo à 
comunidade dos filipenses, pelas man-
ifestações carinhosas e solidárias com 
o seu sofrimento na prisão. Em segun-
do lugar, o texto é um verdadeiro teste-
munho da opção feita por Paulo após 
sua conversão. Vale a pena recordar o 

que ele diz: “Na verdade, considero tudo como perda diante da 
vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu 
Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, 
para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. [...] Uma coisa, 
porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço 
para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prê-
mio, que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus” 
(Fl 3,8.13-14). Então chama-nos a abandonar as coisas antigas 
para deixar-se conduzir para uma vida nova, transformados pela 
experiência do encontro com Cristo. A isso chamamos também 
de conversão. Une-se assim, a mensagem de Isaías no convite a 
renovar a confiança em Deus que não abandona seu povo e o te-
stemunho de Paulo que muda radicalmente sua vida no encontro 
com Jesus e vai em busca de configurar-se a Ele.

O Evangelho de João não foge desta temática ao nos re-
cordar mais uma vez, a grandeza da misericórdia de Deus man-
ifestada em Jesus, pronto a perdoar qualquer que seja o pecado. 
No episódio da mulher pecadora, Jesus usa de sua pedagogia para 
desmascarar a armadilha que lhe fizeram os fariseus e os mestres 
da lei, dizendo a eles: “Quem dentre vós não tiver pecado, seja o 
primeiro a atirar-lhe uma pedra” (Jo 8,7). Todos foram embora. 
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Permaneceu somente a mulher e Jesus. Ao ver isso, Jesus lhe per-
gunta: “Mulher! Ninguém te condenou?” Respondeu ela: “Nin-
guém, Senhor”. Disse Jesus: “Eu também não te condeno. Podes 
ir, e de agora em diante não peques mais” (Jo 8,10-11). Podemos 
dizer que nesta cena aparece a miséria da mulher e a misericórdia 
de Jesus. Ao acolher a misericórdia de Jesus, a mulher se com-
promete a superar a miséria de sua vida, ou seja, o pecado.

Caros irmãos e irmãs. Ainda é tempo de buscar o sacra-
mento da confissão para fazer a experiência do encontro entre 
nossa miséria e a misericórdia de Jesus, manifestada neste sacra-

mento. Renovar nosso propósito e compromisso de lutar contra 
nossas misérias com a força que brota da experiência do amor 
misericordioso de Deus. Esta poderá ser a grande oportunidade 
de fazer a melhor preparação para a Páscoa; a verdadeira Pás-
coa; a libertação da escravidão e do sofrimento e a configuração 
à vida de Cristo na certeza de participar de sua Ressurreição.

 Que Deus abençoe a todos e um domingo de muitas 
alegrias junto às suas famílias e comunidades.

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

Domingo de Ramos
(Voz da Diocese – 10.04.22)

Saudamos fraternalmente todos os 
irmãos e irmãs ouvintes e leitores da Voz 
da Diocese, em sintonia conosco neste 
final do tempo quaresmal e no espíri-
to da Campanha da Fraternidade: “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 
31,26).

Estamos dando início à Semana 
Santa com a celebração deste Domingo de Ramos, chamado 
também “Domingo da Paixão”. Com os ramos nas mãos segui-
mos os passos de Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém e 
com Ele caminhamos rumo ao Calvário. A paixão, morte e res-
surreição de Jesus é o acontecimento central de nossa fé, pois é 
por ele que recebemos a graça da salvação.

Ao longo dos tempos, esta semana que era chamada de 
“Semana Maior” passou a ser mais conhecida como “Semana 
Santa”, reconhecendo a grandeza do evento salvífico realizado 
por Jesus e contemplado por todos os que N’Ele creem. Uma 
semana marcada por profunda oração, silêncio, respeito e por 
uma maior participação das famílias nas celebrações da comu-
nidade. Esta participação que não deve ser apenas na Sexta-fei-
ra Santa ou Sexta-feira da Paixão, mas também na grande cele-
bração da Páscoa, festa da Ressurreição de Jesus. 

A liturgia deste Domingo de Ramos se divide em dois 
momentos: No primeiro realizamos a Bênção dos Ramos, o 
qual nos aponta para a chegada de Jesus em Jerusalém, lugar 
onde irá cumprir sua missão na entrega de si mesmo por obe-
diência ao plano salvador do Pai. Com os ramos nas mãos, todos 
gritavam: “Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor!” (Lc 
19,38). E nós também cantamos: “Hosana ao Filho de Davi”. 
Assim reconhecendo Jesus como o Messias enviado do Pai, 
exatamente como fez o Povo em Jerusalém. No segundo mo-
mento, celebramos a Eucaristia. Iniciamos ouvindo a Palavra de 
Deus, a qual nos orienta a compreender e viver o seguimento a 
Cristo, vencedor da morte e da cruz. 

Na primeira leitura o Profeta Isaías mostra a atitude do 
“servo sofredor” que assume com fidelidade a realização do pro-
jeto de Deus. Ele é testemunha de sua Palavra no meio de todas as 
nações e mostra sua confiança no Senhor. “Mas o Senhor é meu 

Auxiliador, por isso não me deixei abater 
o ânimo... (Is 50,7)”. Esta passagem retrata 
de antemão a atitude de Jesus que assume a 
mesma condição com total desprendimen-
to, amor e fidelidade ao plano do Pai para a 
salvação da humanidade.

A segunda leitura tirada da Carta 
de São Paulo aos Filipenses, apresenta o 

chamado “Hino Cristológico”, o qual retrata que, mesmo ex-
istindo em condição divina, Jesus esvaziou-se de si mesmo e 
assumindo a condição humana, menos o pecado, “fazendo-se 
obediente até a morte e morte de cruz” (Fl 2,8), sendo por isso, 
elevado pelo Pai acima de todo nome e nos proclamando: “Je-
sus Cristo é o Senhor” (cf. Fl 2,9-11).

Ao contemplarmos e meditarmos a narrativa da paixão e 
morte de Jesus, na certeza de sua ressurreição e ouvindo o Evangel-
ho deste Domingo de Ramos, somos chamados a compreender 
que a vida cristã, no seguimento de Jesus, deve ser feita de amor, 
de serviço, entrega e doação total de si, pelo bem de quem mais 
precisa. É o que Jesus pede a cada um de nós: sermos solidários 
a serviço dos irmãos e irmãs, vivendo o desprendimento de nós 
mesmos para, como ele, estarmos ao lado dos mais necessitados. 

Vivamos esta semana percorrendo com Jesus seus últimos 
passos entre as realidades deste mundo. Acolhendo seus ensina-
mentos, aprendamos Dele a sermos obedientes, fiéis e servidores 
ao plano salvador de Deus para toda a humanidade. “Se com 
Cristo morremos, com Ele haveremos de ressuscitar” (Rm 6,8).

Aproveito este momento para exortar a todos e todas, a 
não deixar de buscar o Sacramento da Confissão.  Valorize e par-
ticipe das celebrações em suas comunidades – a pandemia já não 
impede a participação. Viva, de fato, esta Semana em silêncio, 
oração, jejum e caridade. O Tríduo Pascal deve ser vivido por 
inteiro. Não paremos na Paixão do Senhor, na dor e na tristeza, 
mas sejamos capazes de chegar com Ele à Páscoa da Ressur-
reição. Desejo a todos e todas, uma abençoada “Semana Santa”.

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

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Er-
exim – RS
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Homilia da Ordenação Diaconal
Fabrício Ferrari e Jandir Casagrande

 (Igreja São Pedro, Erechim – 22/04/22 – 19h)

Minha saudação ao Monsenhor Agostin-
ho Dors; nosso vigário geral; ao Pároco desta 
Paróquia São Pedro, Pe. Gilson Samuel que 
nos acolhe; demais Padres e Diáconos; Con-
sagrados (as), Seminaristas; Equipe de Liturg-
ia e canto; irmãos e irmãs presentes. Uma 
saudação e agradecimento especial às espo-
sas: Sirlene e Vera Lúcia. Também aos filhos 
e demais aos familiares dos nossos Ordenant-
es Fabrício e Jandir, que hoje se colocam a 
serviço da Igreja ao acolher o sacramento da 
ordem no grau do diaconado para viver este 
estado de vida permanente: Fabrício Ferrari e 
Jandir Casagrande.

Estamos felizes e agradecidos a Deus, vendo brotar no-
vas vocações para a nossa Igreja, particularmente ao Diacona-
to Permanente. Esperamos que esta desperte ainda outras vo-
cações ao sacerdócio e fortaleça ainda mais as já assumidas no 
ministério sacerdotal e na vida consagrada.

Queridos irmãos e irmãs. A Palavra de Deus ilumina 
sempre a nossa vida e hoje ela quer ser ainda grande referên-
cia do seu ministério diaconal aos nossos irmãos Fabricio e 
Jandir.

A leitura dos Atos dos Apóstolos nos recorda que a Igre-
ja nascente precisava de homens para colaborar no serviço da 
caridade na comunidade. Os Apóstolos, depois de rezarem, es-
colheram sete homens repletos do Espírito Santo e impuseram 
as mãos sobre eles. Tornaram-se os 
primeiros diáconos da Igreja. Hoje, 
estes nossos irmãos dão continui-
dade a esta mesma missão.

E o Evangelho de João mostra 
a dimensão do amor com que deve 
viver a vida cristã e mais ainda o 
ministério que nos é confiado: “Nin-
guém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida pelos amigos”.

Vemos ainda que a Palavra de 
Deus é e sempre será a inspiração 
para o vosso ministério.

Fabrício: Escolheste o texto 
de 1Cor 9,16 como lema: “Ai de 
mim se eu não pregar o Evangelho”. Este texto está na se-
gunda leitura ouvida. Exorto-te a deixar-se guiar sempre por 
este compromisso que não se resume ao anúncio do Evangel-
ho por palavras, mas também com a própria vida. Todo o teu 
ser deverá ser um verdadeiro anúncio do Evangelho. Eis que o 
Senhor te conduzirá para realizar esta missão.

Jandir: Escolheste como lema, o que 
cantamos no salmo responsorial: “Eis que 
venho, Senhor! Com alegria faço a Tua von-
tade” (Sl 40,8-9).  Caro Jandir: Fazer sempre 
a vontade de Deus será a tua luz. Seja nas 
alegrias ou nas dificuldades, realizar a vonta-
de de Deus em primeiro lugar deverá ser o teu 
compromisso, movido pela alegria de tornar 
visível o projeto de Deus para todos aqueles 
e aquelas que estarão ao teu redor. Coragem! 

Para ambos os lemas desafiam. Mas ten-
ham uma certeza. Deus os chamou e gener-
osamente vocês estão respondendo. Ele será 

vossa força. Como Ele mesmo diz: “Não tenhais medo. Eis 
que estarei convosco todos os dias até os confins do mundo”. 
Então sigam adiante sempre nesta confiança.

CARÍSSIMOS FABRICIO E JANDIR: “Livremente 
vocês atenderam ao chamado da Igreja para servirem a co-
munidade pelo ministério do Diaconado, à semelhança dos 
que foram escolhidos pelos Apóstolos para o serviço da cari-
dade, (recordados na primeira leitura). Por isso, devem ser 
homens de bem, cheio do Espírito Santo e da sabedoria”. “Em 
tua condição de Diácono, isto é, de ministro de Jesus Cristo, 
que se manifestou como servidor dos seus discípulos, cumpre 
generosamente a sua vontade e, na caridade, serve com alegria 
tanto a Deus como aos seres humanos”.

“Enraizados e alicerçados na fé, apresentem-se de 
coração puro e irrepreensível diante 
de Deus e da humanidade, como 
convém a um ministro de Cristo e 
dispensador dos mistérios de Deus”.

Caríssimos Fabrício e 
Jandir: Antes de serem ordenados 
diáconos permanentes, convém ain-
da recordar as funções próprias a 
que são chamados

Fortalecidos com o dom do 
Espírito Santo, deverão ajudar o 
Bispo e seu presbitério no serviço 
da Palavra, do altar e da caridade; 
especialmente em vossa paróquia e 
comunidades;

Como ministros do altar, irão proclamar o Evangel-
ho, preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o Corpo e o 
Sangue do Senhor;

Além disso, por mandato do Bispo, poderão exercer e 
instruir na sagrada doutrina, não só os não crentes, como tam-
bém os fiéis; poderão ainda presidir as orações, administrar o 
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Batismo, assistir e abençoar os Matrimônios, levar o Viático 
aos agonizantes e oficiar as Exéquias.

“Consagrados pela imposição das mãos, que procede 
dos Apóstolos, e vinculados mais intimamente ao serviço do 
altar, exercerão o serviço da caridade em nome do Bispo ou 
do Pároco, e mais profundamente, em nome de toda a Igreja”. 
Tenham sempre a disposição e a consciência da dimensão do 
serviço, a exemplo do próprio Cristo “que veio para servir e 
não para ser servido”.

Caros Fabrício e Jandir: Daqui a pouco vocês respond-
erão a perguntas sobre vosso compromisso para o ministério. 
A estas deverão dar o sim com sinceridade, com humildade e 
consciente de vocação que ora assumem. Recordo-vos: Man-
tenham uma vida de oração profunda e íntima com o Senhor; 

mantenham uma vida de oração que encontra também na Eu-
caristia diária, a fonte e a força para viver por Cristo, com 
Cristo e em Cristo, o vosso ministério. Que os frutos de vosso 
ministério sejam reflexos de vosso ser, e o vosso falar de Cris-
to seja expressão de vosso falar com Ele.

Que São José, padroeiro de nossa Diocese, neste ano a 
ele dedicado e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, padroe-
ira de nosso Santuário Diocesano, e particularmente São Pe-
dro, padroeiro desta vossa comunidade, intercedam por vocês, 
desperte para a Igreja, novas e santas vocações sacerdotais, 
religiosos, missionárias e também ao diaconato permanente, e 
fortaleça ainda a todos nós em nossa missão como discípulos 
missionários de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS

Páscoa: Cristo Ressuscitou. Aleluia!
 (Voz Da Diocese – 17/04/22)

Na alegria da Ressurreição do Senhor, 
saudamos com os votos de Feliz Páscoa aos 
leitores e ouvintes de Voz da Diocese. 

Prezados irmãos e irmãs. A liturgia desta 
festa manifesta a alegria da vida nova inaugura-
da por Jesus e cumpre a promessa da vida plena 
a todos os que n’Ele creem. Por isso, queremos 
recordar e refletir a Palavra de Deus .

O Evangelho narra os acontecimentos do 
primeiro dia da semana que marca o início de um novo tempo 
pela ressurreição de Jesus e pelo testemunho dos seus discípu-
los. São muitos os momentos significativos desta passagem.

Primeiro, vemos Maria Madalena que “foi ao túmulo de 
Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu 
que a pedra tinha sido retirada do túmulo”. Imediatamente, ação 
de Maria é ir contar aos discípulos. “Tiraram o Senhor do túmu-
lo, e não sabemos onde o colocaram”. Com certeza Maria, ain-
da envolvida pela dor e pelo luto da morte de Jesus, não sabia 
o que estava acontecendo. Segundo, Pedro e o outro discípulo, 
diz o evangelho, “aquele que Jesus amava”, vão ao túmulo e 
encontram-no vazio, mas um detalhe chama a atenção, as faixas 
de linho que tinham sido usadas para envolver o corpo de Jesus 
e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus estavam lá, à 
parte. “Ele viu e acreditou”, refere-se o evangelho ao discípulo 
que estava com Pedro. “Eles ainda não tinham compreendido a 
Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.

O túmulo vazio encontrado por Maria Madalena e depois 
por Pedro e pelo discípulo que Jesus amava, confirmam o mistério 
de sua ressurreição. Contemplar o túmulo vazio de Jesus, é con-
templar a vida vencedora da morte e foi, também isso que susten-
tou os discípulos e os encorajou a dar continuidade a obra iniciada 
por Jesus. Assim como os apóstolos, nós somos convidados a re-
afirmar nossa fé na ressurreição de Jesus pelo testemunho deixado 
por eles, pois, “Se Cristo não ressuscitou é vazia a nossa fé” con-
forme nos diz São Paulo na Carta aos Coríntios.

Para aprofundar o que significa a Ressur-
reição de Jesus e a base de nossa fé, voltamos 
também nosso olhar ao testemunho deixado pelos 
apóstolos, nas leituras que ouvimos.

A Primeira Leitura dos Atos dos Apósto-
los descreve o discurso de Pedro que acentua o 
caminho percorrido por Jesus: “depois do Batis-
mo pregado por João: Jesus de Nazaré foi ungi-
do por Deus com o Espírito Santo e com poder”. 

Pedro ressalta ainda o que Ele fez: “Ele andou por toda a parte, 
fazendo o bem e curando a todos...” Segue seu discurso nar-
rando o que aconteceu na sua entrega total até a morte e morte 
de cruz, mas que “Deus O ressuscitou ao terceiro dia”. Pedro 
dá testemunho de tudo isso dizendo ainda: “Deus o ressuscitou 
dos mortos no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a 
todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido: a 
nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois de sua ressur-
reição dos mortos”. Este relato é um convite dirigido também a 
nós, a fim de reafirmarmos a nossa fé na Ressurreição de Jesus.

Na Segunda Leitura, São Paulo reafirma os fatos da 
Ressurreição de Jesus, já recordados nos Atos dos Apóstolos 
e evoca o compromisso que todos os cristãos, renascidos pelo 
Batismo, devem assumir como continuadores de sua obra salví-
fica.  “Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar 
as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus; 
aspirai as coisas celestes e não às coisas terrestres”. Dessa for-
ma, o humano alcança a participação plena na vida de Jesus e a 
salvação oferecida por Ele.

Cada cristão tem por missão anunciar a Ressurreição de 
Jesus e sua vitória sobre a cruz e a morte. Viver a alegria da 
Páscoa e continuar a espalhar a certeza de que Cristo está vivo 
e caminha conosco é nosso compromisso, pois, Cristo Ressus-
citou verdadeiramente. Aleluia! 

Uma Feliz e santa Páscoa a todos.
Dom Adimir Antonio Mazali - Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Presidente da CNBB convidou a aprender lições da Semana Santa 
Saúde e paz, amados e amadas de Deus!
Semana Santa é o tempo ápice da vida 

cristã, por isso chamada de semana maior. 
Um período que condensa os principais acon-
tecimentos da nossa fé: a paixão, a morte e a 
ressurreição de Jesus. 

Viver é um convite para cultivarmos 
o amor em nossa interioridade. Jesus, o fil-
ho de Deus que tudo pode, enfrenta a dor do 
martírio e morre para nos salvar, ensina-nos 
que a vida somente tem sentido quando se torna oferta pelo 
bem do próximo. Quando a vida se torna oferta alicerçan-
do-se no amor ela supera até mesmo a morte, a vida resplan-
dece, é o que nos ensina o Cristo ressuscitado.

Somos chamados a aprender as lições da Semana San-
ta para levarmos o amor de Cristo à nossa interioridade e 
desdobrar este amor em fraternidade universal. Assim, a 

nossa vida se torna oferta pelo bem do mun-
do. Se a vida de cada pessoa se tornar oferta, 
não haverá briga em razão de discordâncias, 
tão comuns especialmente em tempos de 
eleições. A irracionalidade da guerra cederá 
espaço para a paz. A humanidade será menos 
indiferente em relação à dor do próximo, que 
é irmão e irmã. 

Vivamos a Semana Santa deixando 
que as lições de paixão, morte e ressurreição 
de Jesus iluminem a nossa interioridade com 

desdobramentos no exercício da nossa cidadania, pois so-
mos todos protagonistas na construção de um mundo mais 
justo, solidário e fraterno.   

Cristo Rei que enfrentou a tortura, a morte e ressusci-
tou abençoe sempre a sua vida!

Fonte: ACIDigital

Nota do Regional Leste 1 – CNBB Sobre as Eleições 2022
Nós, bispos católicos do Estado do 

Rio de Janeiro, Regional Leste 1 da Con-
ferência  Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, somos conscientes de que, como 
sucessores dos  Apóstolos, nos cabe uma 
particular responsabilidade de anunciar 
explícita e integralmente  Jesus Cristo, 
“caminho, verdade e vida” (Jo 14,6). À 
luz desse anúncio fundamental, neste 
ano  eleitoral, oportunamente reafirmamos que a Igreja “não 
se identifica com nenhuma ideologia  ou partido político” 
(56ª Assembleia Geral, Mensagem da Conferência Nacional 
dos Bispos  do Brasil ao Povo de Deus, Aparecida, 19 de 
abril de 2018). A Igreja “não pode nem deve tomar  nas suas 
próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade 
mais justa possível. Não  pode nem deve colocar-se no lugar 
do Estado. Mas também não pode nem deve ficar à  margem 
na luta pela justiça” (Papa Bento XVI – Deus Caritas Est, 
28). E do Evangelho nos vem a consciência de que “todos os 
cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se 
com a construção de um mundo melhor” (Papa Francisco – 
Evangelii Gaudium, 183).  

Eleições são ocasiões de exercício da democracia que 
requerem dos candidatos e candidatas propostas e projetos 
pautados pela justiça e pela paz social. Essa é “uma obra que  
nos pede para não esmorecermos no esforço por construir a 
unidade da nação e – apesar dos  obstáculos, das diferenças 
e das diversas abordagens sobre o modo como conseguir a 
con-  vivência pacífica – persistirmos na labuta por favorecer 
a cultura do encontro, que exige que,  no centro de toda a 
ação política, social e econômica, se coloque a pessoa hu-

mana, a sua  sublime dignidade e o res-
peito pelo bem comum” (Papa Francis-
co, Fratelli Tutti, 232).

Num autêntico Estado Laico é le-
gitimo que entidades e grupos tenham 
e explicitem  seus critérios de discerni-
mento em vista da escolha do voto. A 
Igreja também tem o direito e  o dever 
de o fazer, e o faça a partir do Evangel-

ho e da Doutrina Social. Sendo assim, exorta-  mos todos 
os cristãos católicos e pessoas de boa vontade a identificar 
candidatos e candi-  datas que tenham compromisso claro 
com os princípios do Bem Comum, da dignidade da  pessoa 
humana, da defesa integral da vida – desde a sua concepção 
até a morte natural –,  incluindo o respeito e a promoção da 
democracia e dos direitos humanos e sociais, a pro-  teção 
do meio ambiente e o desenvolvimento integral, social e 
econômico. Recordamos  ainda a “Lei da Ficha Limpa” (Lei 
Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010), referencial  
no combate à corrupção e à sonegação. Os candidatos e can-
didatas portadores desses  princípios merecem o nosso voto.

O Estado do Rio de Janeiro necessita de especial 
atenção para que ocorrências  climáticas não continuem cau-
sando catástrofes e sofrimentos. A promoção da educação  
pública de qualidade e o combate à violência são também 
prioritários. É necessário construir  um projeto de Estado, 
profundamente ligado à nação brasileira, que não seja inter-
rompido  com a sucessão dos Governos.

Um saudável clima de comunicação e troca de in-
formações é instrumento eficaz para  o discernimento em 
vista do voto. Ao promover esse clima, é preciso ter pre-
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sente que a con-  córdia e o respeito pelas opiniões difer-
entes preservam a harmonia em nossas famílias,  paróquias, 
comunidades, pastorais e círculos de amizade. Recordamos 
vivamente que nos  espaços da Igreja e durante as atividades 
litúrgicas e pastorais não deve ser feita política  partidária 
nem indicação de candidatos específicos. Isso gera divisão 
na comunidade. É pre-  ciso promover a fraternidade e aju-
dar a prevenir divisões e polarização.

Não podemos deixar de alertar para o perigo das fake-
news, já presentes neste período  pré-eleitoral, com tendência 
a se proliferarem por ocasião das Eleições. Elas têm causado 
graves prejuízos à democracia. No uso das re-
des sociais, é preciso ter consciência de que o 
repasse de mensagens implica responsabilidade moral e 
jurídica. No exercício dos direitos e deveres democráticos, 
é preciso dar atenção não só aos cargos majoritários (Pres-
idente da República e Vice-Presidente, Governador do Es-
tado e Vice-Governador), mas também à composição das 
casas legislativas (Senadores, Deputados Federais e Depu-
tados Estaduais).

Na esperança de que, nas Eleições 2022, possamos 
viver um momento de autêntica democracia, pedimos que 
o Senhor conceda aos membros de nossa sociedade a deter-
minação de buscarmos juntos “a política melhor, a políti-
ca colocada ao serviço do verdadeiro Bem Comum”. (Papa 
Francisco, Fratelli Tutti, 154).

Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, invocamos sobre todos e todas as bênçãos de Deus.

Rio de Janeiro, abril de 2022.
Dom José Francisco Rezende Dias - Arcebispo Metropoli-

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

Vice-presidente do Regional Leste 1 – CNBB

Dom Tarcísio Nascentes dos Santos - Bispo de Duque de 
Caxias, Secretário do Regional Leste 1 – CNBB

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metro-
politano do Rio de Janeiro

Dom Fernando Arêas Rifan - Bispo da Administração 
Apostólica Pessoal - de São João Maria Vianney

Dom Gregório Paixão, OSB - Bispo de Petrópolis
Dom José Ubiratan Lopes, OFM. Cap. - Bispo de Itaguaí
Dom Luiz Antônio Lopes Ricci - Bispo de Nova Friburgo
Dom Luiz Henrique da Silva Brito - Bispo de Barra do Piraí 

- Volta Redonda
Dom Nelson Francelino Ferreira - Bispo de Valença
Dom Roberto Francisco Ferrería Paz - Bispo de Campos 

dos Goytacazes
Dom Antônio Augusto Dias Duarte - Bispo Auxiliar do Rio 

de Janeiro
Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira - Bispo Auxiliar do Rio 

de Janeiro
Dom Célio da Silveira Calixto Filho - Bispo Auxiliar do 

Rio de Janeiro
Dom Joel Portella Amado - Bispo Auxiliar do Rio de Ja-

neiro
Dom Juarez Delorto Secco - Bispo Auxiliar do Rio de Ja-

neiro
Dom Paulo Alves Romão - Bispo Auxiliar do Rio de Ja-

neiro 
Dom Paulo Celso Dias do Nascimento - Bispo Auxiliar do 

Rio de Janeiro
Dom Roque Costa Souza - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Zdzislaw Stanislaw Blaszczyk (Tiago) – Bispo Aux-

iliar do Rio de Janeiro
Fonte: CNBB Leste 1

Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico Humano 
da CNBB expressa solidariedade ao povo Yanomami 

Nota de repúdio à violência contra o povo Yanomami

Brasília-DF, 18 de abril de 2022.
“Vosso ouro e vossa prata 

estão enferrujados, e a ferrugem 
deles vai testemunhar contra vós e 
devorar vossas carnes, como fogo!” 
(Tg 5,3) A Comissão Episcopal Pas-
toral Especial para o Enfrentamen-
to ao Tráfico Humano da CNBB, 
vem a público expressar, veemen-
temente, sua indignação e repúdio 
diante da violência sofrida pelo 
povo Yanomami, especialmente a 
invasão do garimpo ao seu território, a violência sexual con-
tra mulheres e crianças e o completo descaso do governo.

O relatório “Yanomami Sob Ataque: Garimpo ile-
gal na Terra Indígena Yanoma-
mi e propostas para combatê-lo”, 
divulgado em 11 de abril, con-
struído pela Hutukara Associação 
Yanomami, denuncia a dramática 
realidade em que vivem as comu-
nidades Yanomamis do Amazonas, 
de Roraima e, também, revela que 
a exploração do garimpo cresceu 
46% nas reservas indígenas em 
2021. Os números de ataques crim-

inosos contra as comunidades Yanomamis são alarmantes e 
desesperadores.
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O documento traz ainda relatos de violência sexual 
e estupros sofridos por adolescentes e mulheres yanoma-
mis, praticados por garimpeiros invasores que desenvolvem 
atividades criminosas de extração de ouro. A presença do 
garimpo ilegal nos territórios indígenas tem provocado a 
contaminação por mercúrio, afetando a saúde dos rios e flo-
restas e das populações que ali vivem. O povo Yanomami 
encontra-se ameaçado, violentado e em grande vulnerabi-
lidade sob precárias condições de vida, fome, desnutrição 
e sujeitos a adquirirem doenças endêmicas, infectoconta-
giosas como a malária, dentre outras. Vale enfatizar que a 
Covid-19 também gerou graves perdas e consequências aos 
povos indígenas. Tudo isto é fruto da inoperância do Estado 
brasileiro, em particular do governo federal, que de forma 
explícita vem desenvolvendo ações para expulsar os povos 
e comunidades de suas terras tradicionais; concedendo so-
bretudo títulos de propriedade aos que se apossam de terras 
públicas, em especial onde se encontram os povos indígenas, 
quilombolas, comunidades tradicionais e áreas ambientais.

A CEPEETH, une-se à reivindicação das lideranças 
indígenas na voz de Dário Kopenawa: “O governo preci-
sa avaliar suas ações, pois muitas operações de combate ao 

garimpo não surtiram efeito. Esse documento, ‘Yanomami 
Sob Ataque: Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e 
propostas para combatê-lo’ mostra a realidade que estamos 
vivendo e suas consequências, de muita violência e vulner-
abilidade. O meu povo está sofrendo. Pedimos o apoio da 
população para se unir ao nosso grito de socorro para a reti-
rada imediata dos garimpeiros do nosso território”.

Fiel ao seu compromisso místico-profético com os 
clamores dos pobres e da terra, a Comissão Episcopal Pas-
toral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano 
(CEPEETH) expressa solidariedade e compromisso com a 
defesa da vida das comunidades Yanomamis e das florestas, 
sobretudo, as áreas de reservas indígenas; repudia e denun-
cia com indignação, toda forma de exploração e violência 
em especial, a violência sexual contra Mulheres, adoles-
centes e crianças.

+ Evaristo Pascoal Spengler
Bispo de Marajó/PA
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral Especial 

para o enfrentamento ao tráfico humano
Fonte: CNBB

Divulgado edital do Fundo Nacional de Solidariedade 2022
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divul-

gou, no dia 25 de abril, o edital do Fundo Nacional de Solidarie-
dade (FNS) de 2022. Podem enviar projetos para o FNS entidades 
sociais sem fins lucrativos, confessionais ou não, com situação fis-
cal regular, e que estejam habilitados a trabalhar com a temática 
proposta pela CF 2022: “Fraternidade e Educação”; e o lema bí-
blico “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 32,21).

...  Os eixos para atendimento dos projetos em 2022 são, 
portanto, os seguintes:

• 1º eixo: Apoio a projetos educativos: iniciativas comu-
nitárias no campo da educação com destaque para comunidades 
carentes, desde a educação básica até o período imediatamente 
anterior à formação universitária, considerando a inclusão digi-
tal. Promoção de iniciativas educativas com foco no humanismo 
solidário promovendo o diálogo e buscando uma verdadeira in-
clusão e rede de cooperação para a defesa dos direitos sociais e 
humanitários;

• 2º eixo: auxílio a situações de insegurança alimentar e 
vulnerabilidade social: Projetos voltados para o enfrentamento da 
insegurança alimentar, desigualdades e a vulnerabilidade social, 
que trabalhem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social, 
buscando elementos para a garantia dos direitos fundamentais 
e o exercício da cidadania, proteção dos excluídos socialmente. 
Aproveitamento integral dos alimentos, aquisição de alimentos in 
natura e/ou prontos para consumo humano, apoio à agricultura fa-
miliar, assessoramento para a busca de direitos sociais adquiridos, 
tendo em vista o atendimento de situações de fome aguda;

• 3º eixo: capacitação para a geração de renda: Projetos vol-
tados para formação profissional estimulando o empreendedoris-

mo de forma cooperada ou associada e que beneficiem especifica-
mente pessoas de baixa renda. 

Orientações práticas
Serão elegíveis para a apresentação e aprovação projetos de 

dioceses, paróquias, comunidades, pastorais e outras organizações 
sociais que tenham finalidade essencialmente humanitária e social, 
com atenção para a defesa da vida, em especial as mais vulnera-
bilizadas.

Ainda conforme o edital, os projetos deverão apresentar 
caráter inovador e potencial multiplicador. Devem, ainda, execu-
tar as ações no ano de 2022, ou ao menos iniciá-las, necessaria-
mente terminando até 31 de julho de 2023. Também deverão ter 
recomendação ou parecer do bispo diocesano da jurisdição.

Para cadastrar o projeto é necessário acessar o site do FNS: 
http://fns.cnbb.org.br ou o site da CNBB: www.cnbb.org.br, e cli-
car no “banner” Fundo Nacional de Solidariedade (para ser redire-
cionado para a página do FNS).

Somente serão aceitos os projetos cadastrados eletronica-
mente. 

Prazos
O período para o recebimento das propostas, para a primeira 

reunião de avaliação, por parte do Conselho Gestor, responsável pela 
aprovação dos projetos, será de 25 de abril a 15 de julho de 2022. 

No momento do cadastro será exigido o envio do projeto de-
talhado, envio de documentação obrigatória da entidade, como por 
exemplo, CNPJ, conta corrente jurídica e carta de recomendação. 
Na aba “informativos”, do site do FNS, estará disponível o roteiro 
para cadastro de entidade e o cadastro do projeto.
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Zeladoras paroquiais de capelinhas
realizam primeiro encontro do ano

Pe. Moacir Noskoski, 
Pároco da Paróquia N. Sra. da 
Glória de Erval Grande e as-
sessor diocesano das zeladoras 
das capelinhas animou o pri-
meiro encontro de represen-
tantes paroquiais delas na tarde 
dia 21 de março, no Centro Di-
ocesano. Ele conduziu refl exão 
sobre a preparação para a Pás-
coa, com a Campanha da Fraternidade sobre a Educação. 
Em sua motivação, destacou o chamado à conversão, ob-
servando que para o Papa Francisco, “a Quaresma é uma 
viagem de regresso a Deus” que “lança um apelo ao nosso 
coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas 
a apresentar, mas agora é tempo de regressar a Deus. A Qua-
resma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo 
de nós mesmos. É o tempo para verifi car as estradas que 
estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva 
de volta a casa, para redescobrir o vínculo fundamental com 
Deus, do qual tudo depende.”

Pe. Jair Carlesso, coor-
denador diocesanao da ação 
evangelizadora, visitou o gru-
po, trransmitindo sua palavra 
de estímulo e incentivo a to-
dos, ressaltando a importância 
da capelinha para o bem das 
familias e das comunidades.

Depois os participantes 
da reunião partilharam o anda-

mento da condução das capelinhas nas paróquias, previram 
as datas dos próximos encontros e sua participação no pri-
meiro dia da novena de Fátima, em 30 de setembro. Depois 
de 2 anos, foi retomada a visita das capelinhas às famílias. Há 
algumas difi culdades, acertar o melhor horário, desentendi-
mentos entre vizinhos, famílias que atrasam passar adiante. 
Pe. Moacir sugeriu expor as diversas situações ao Pároco e 
ver visita para dialogar as pessoas envolvidas. Constatou-se 
a difi culdade em encontrar pessoas para assumir esta e outras 
atividades nas comunidades. Sugeriu-se testemunhar como é 
gratifi cante assumir este ou outro serviço comunitário. 

Dom Adimir orienta retiro 
de agentes paroquiais da Cáritas 

Agentes paroquiais da Cári-
tas da Diocese de Erexim partici-
param de retiro dia 22 de março, no 
Seminário N. Sra. de Fátima, orienta-
do por Dom Adimir Antonio Mazali. 

Na parte da manhã e no começo 
da tarde, ele conduziu refl exão sobre 
a natureza do retiro e sobre a oração. 
Destacou que o silêncio é condição 
fundamental para o retiro. Nele se 
faz a verdadeira experiência de Deus, pois onde há silêncio 
ouve-se a voz dele. Os profetas retiravam-se numa montanha 
para estarem em maior recolhimento, para melhor ouvir a voz 
de Deus. Isaías convidava “subamos a montanha do Senhor”. 
Elias viveu encontro profundo com Deus no monte Horeb. 
Jesus subiu à montanha para rezar, onde e quando se deu sua 
transfi guração. Conforme o evangelista São Mateus, foi na 
montanha que ele anunciou as bem-aventuranças. Em relação 

à oração, Dom Adimir ressaltou que 
ela transforma a vida. Propôs diver-
sos questionamentos para cada par-
ticipante refl etir sobre sua realidade 
particular e a prática da oração. 

No fi nal das refl exões, convi-
dou cada agente de Cáritas a escre-
ver breve carta a Jesus, dizendo-lhe 
o que estava sentindo neste encontro 
pessoal com ele e reafi rmando seu 

compromisso com a missão de agente da Cáritas Diocesana 
em sua respectiva paróquia.  

No encerramento do retiro, às 15h, no Santuário, pre-
sidiu missa concelebrada pelos padres Isalino Rodrigues, 
Pároco em Itatiba do Sul, Edegar Passaglia, Vigário Pa-
roquial no Bairro Três Vendas, Erechim e assessor diocesano 
da Cáritas, e Monsenhor Agostinho Dors, Vigário Geral da 
Diocese e Pároco no Bairro Progresso, Erechim. 

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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Em andamento projeto de formação em música litúrgica
Conforme anunciou na primeira reunião dos padres e diáconos 

deste ano, no dia 07 de março, Pe. José Carlos Sala está desenvolvendo 
projeto de formação em música litúrgica para equipes de canto, salm-
istas, instrumentistas e todos os envolvidos nas ações litúrgico-musicais. 
Durante todo o ano, haverá oficinas de música litúrgica, aprofundando 
questões pertinentes ao canto litúrgico, além de ensaios de cantos do or-
dinário e conforme os tempos e festas do Ano Litúrgico.

Os encontros estão sendo realizados sempre aos sábados, das 9h às 
11h, no Seminário de Fátima, com expressiva participação.

O projeto completo está na edição anterior deste jornal diocesano.

Terço e missa pela paz no Santuário Diocesano
de Fátima de Erechim

No dia 20 de março, Papa 
Francisco anunciou que realiz-
aria “ato de consagração da hu-
manidade particularmente da 
Rússia e da Ucrânia ao Imac-
ulado Coração de Maria” no 
dia 25 do mesmo mês, soleni-
dade da Anunciação do Senhor, 
às 17h de Roma, 13h no Bra-
sil, em celebração da penitên-
cia por ele presidida, prevendo-se a oração de tal ato às 
18h30, 14h30 no Brasil. 

Em carta aos Bispos, Francisco convidou-os a unir-
se a ele neste ato, “convocando os sacerdotes, os religio-
sos e os outros fiéis para a oração comunitária nos lugares 
sagrados de modo que o santo Povo de Deus faça, de for-
ma unânime e veemente, subir a súplica à sua Mãe.” Na 
carta, o Papa transmitiu-lhes  “o texto da própria oração 
de consagração para poderem recitá-la, ao longo desse 
dia, em união fraterna”.

Em comunhão com o Papa, o Bispo de Erexim, 
Dom Adimir Antonio Mazali, participou do terço e presid-
iu a missa das 18h30 do dia 25 de março, solenidadse da 
Anunciação do Senhor, no Santuário Diocesano de Fáti-
ma de Erechim pela paz no mundo. Pe. José Carlos Sala 
orientou o terço com os mistérios dolorosos da Paixão e 
Morte de Cristo.

Na homilia da missa, Dom Adimir acentuou que as pa-
lavras do Anjo a Maria, “não tenhas medo” são motivo de 
esperança para todos, pois não nos deixa sozinhos, mas nos 
acompanha com amor. Nesta solenidade, une-se o sim de 
Maria ao sim de Jesus. Ela diz “eis aqui a Serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra”. E Cristo, “eis que 
venho, Senhor, para fazer com prazer a tua vontade”. Citou 

o Papa Francisco que na oração 
na Basílica São Pedro em Roma 
disse que para mudar o mundo é 
necessário transformar o nosso 
próprio coração. Exortou a bat-
er à porta do coração de Maria 
e por ela ao coração de Deus 
suplicando que mude o rumo de 
nossa história, acabe a guerra e 
tenhamos a paz tão desejada. E 

concluiu com uma oração a Maria.
No final, de joelhos diante da imagem de N. Sra. 

de Fátima, pronunciou a oração do Papa no ato de consa-
gração da humanidade, de modo especial da Ucrânia e da 
Rússia ao Imaculado Coração de Maria. 

Oração a Maria pronunciada pelo Bispo no final 
de sua homilia

Salve Santa Maria, serva humilde do Senhor, mãe 
gloriosa de Cristo! Salve, Virgem fiel! Ensina-nos a ser 
dóceis ao Espírito. Ensina-nos a viver em atitude de escuta 
da Palavra, atentos às suas inspirações e às suas manifes-
tações na vida dos irmãos, nos acontecimentos da história, 
no gemido e no júbilo da criação. Virgem da escuta, Vir-
gem orante, acolhe as súplicas dos teus servos. Ajuda-nos 
a abandonar-nos ao Senhor, a unir-nos ao eis que venho 
de Jesus e ao teu eis aqui a serva do Senhor. Ajuda-nos a 
compreender que já não podemos ter outra vontade que 
não a do Pai, outra regra que o seu beneplácito. Que, em 
cada instante, procuremos a vontade de Deus e nos con-
formemos a ela. Com um coração novo, cheio de amor 
e misericórdia, vivamos a alegria das relações de paz e 
de um mundo mais fraterno. Amém. (Padre Leão Dehon, 
OSP 3, p. 329).
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Sinodalidade no Movimento do Cursilho
de Cristandade da Diocese de Erexim 

Em torno de 50 pessoas participaram da 23ª assem-
bleia do Movimento do Cursilho de Cristandade da Diocese 
de Erexim dia 27 de março, quarto domingo da quaresma, no 
Seminário N. Sra. de Fátima. 

O encontro seguiu roteiro de reflexão da assembleia 
nacional e regional que propunha o estudo da sinodalidade 
na missão do Movimento. Teve como lema “Preservar a uni-
dade do Espírito (Ef 4,3) e seguindo a verdade em amor (Ef 
4,1)”, na dimensão de “Profetas rumo ao jubileu – onde to-
dos somos irmãos”.

Depois, houve retomada das atividades do ano 
passado, constatando-se a necessidade de reacender a 
chama do ardor dos membros do Cursilho, enfraquec-
ida pela falta de atividades presenciais em consequên-
cia da pandemia Covid-19. 

Houve também recordação dos últimos 10 anos 
do Movimento, em vista da celebração do seu jubileu 
de diamante no Brasil neste ano.

Por fim, a partir das sugestões para o agir e 
de encaminhamento da assembleia regional, foram 
definidas as seguintes prioridades para este ano: 

- Motivar a participação e integração dos setores através 
de missas, ultreias (reuniões celebrativas periódicas) e momentos 
de formação, intensificando as visitas e encontros presenciais.

- Realizar encontro motivacional como momento de 
retomada, formação e fortalecimento para reacender a cha-
ma cursilhista. (Com informações e foto de Taisa Zulian 
Braganholo, vice-coordenadora do Grupo Executivo Di-
ocesano, que tem como coordenador Fabrício Fernando 
Ferrari e assessor eclesiástico Pe. Giovani Momo, Vigário 
Paroquial em Getúlio Vargas)

Reuniões das Áreas Pastorais
da Diocese de Erexim estudam sinodalidade

Em fevereiro do ano passado, Papa 
Francisco convocou a 16ª assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos bispos a 
ser realizada em três fases, uma diocesa-
na, outra continental e por fim a reunião 
dos Bispos com ele em outubro do próxi-
mo ano em Roma. Ele definiu como tema 
desta Assembleia “Por uma Igreja Sinod-
al: Comunhão, Participação e Missão”.

No dia 10 de outubro passado, ele 
fez a abertura da assembleia em nível 
universal, convidando os bispos a fazê-la em suas dioceses 
no domingo seguinte. 

Dom Adimir fez essa abertura no dia previsto, 17 de 
outubro, na Catedral São José com participação de represen-
tantes de todas as paróquias, Seminários e Santuários, aos 
quais entregou símbolo motivador, uma vela com o desenho 
da logomarca do mesmo para abertura em nível paroquial no 
domingo posterior. 

Dom Adimir nomeou Pe. Clair Favreto, Pároco da Cate-
dral e professor na Itepa Faculdades, coordenador de comissão 
da fase diocesana da referida Assembleia. Nas duas últimas re-

uniões dos padres ele apresentou reflexão 
sobre a natureza do Sínodo, o tema de-
sta próxima Assembleia e seu processo 
de preparação e realização. A comissão 
preparou folder sobre aspectos do Síno-
do e perguntas para a reflexão pelo maior 
número possível de pessoas de forma que 
se possa realmente realizar a “escuta” 
de todos a respeito da Igreja e sua ação 
evangelizadora e presença na sociedade, 
como deseja o Papa Francisco.

A primeira reunião das Áreas Pastorais da Diocese, re-
alizada no mês de março, com a participação de leigos e lei-
gas, abordou este assunto. Cada Paróquia ficou com a tarefa 
de fazer a “escuta” do povo. Para isso necessita constituir 
sua comissão. Na segunda reunião das Áreas Pastorais, a ser 
realizada em junho, cada Paróquia deverá apresentar uma 
síntese da escuta, feita nos grupos, comunidades e pessoas 
de outros segmentos religiosos e sociais. A partir das sínte-
ses paroquiais, discutidas nas reuniões das Áreas Pastorais, 
será realizada em julho próximo a síntese diocesana, a ser 
encaminhada à Comissão nacional
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Bispo da Diocese de Erexim inicia nova série
de encontros informais com os padres

 No ano passado, Dom 
Adimir Antonio Mazali realizou 
encontros com grupos de padres 
da Diocese de Erexim por faixa 
etária na metade da manhã, en-
cerrando com almoço. 

No dia 28 de março, ele ini-
ciou uma nova série de encontros 
com eles a partir das 11h também 
encerrando com almoço, mas por 
grupos conforme as Áreas Pasto-
rais, com a participação do Vigário-Geral, Mons. Agostinho 
Francisco Dors. Como os padres da Área de Erexim são em 
número maior, foram subdivididos em grupos menores. 

O primeiro encontro foi 
com os padres da Área de Arati-
ba (na imagem, da esquerda para 
a direita de quem olha, Pe. Isali-
no Rodrigues, Paróquia Roque de 
Itatiba do Sul; Pe. Carlos Pontel, 
N. Sr. Medianeira da Barra do Rio 
Azul; Pe. Jorge Dallagnol; Dom 
Adimir; Dirceu Balestrin, São Ti-
ago de Aratiba; Mons. Agostinho)

Em conversa informal sobre 
a realidade dos padres em cada paróquia e em almoço descontraí-
do, o Bispo visa estreitar os laços de comunhão fraterna sacra-
mental entre todos, dos padres entre si, deles com ele e vice-versa. 

Futuros diáconos da Diocese de Erexim
participam de retiro em preparação da ordenação

De 2017 a 2018, a Escola 
Diaconal São Lourenço de Bríndi-
si, organizada pela ITEPA Facul-
dades de Passo Fundo, realizou seu 
primeiro curso para candidatos ao 
diaconato no Seminário N. Sra. de 
Fátima de Erechim. Dos diversos 
participantes da Diocese de Erex-
im, 8 estão em processo final para 
sua ordenação como diáconos permanentes. Outros terão encontros 
de formação complementar. 

Os 8 próximos diáconos tiveram retiro em preparação da sua 
ordenação diaconal nos dias 02 e 03 de abril, no Centro Diocesano, 
orientado pelo Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, Vigário Paroquial 
da Paróquia N. Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul. No pri-
meiro dia, participaram os ordenandos. No segundo dia, também 
suas esposas.

Na abertura do retiro, Dom Adimir enfatizou a importância 
e a necessidade deste tempo de recolhimento e oração na proxim-
idade da ordenação diaconal. Recordou aspectos do diaconato na 
história da Igreja. No seu início, teve atuação destacada. Depois, 
deixou de ser promovido, sendo ordenados diáconos praticamente 
só os que iriam ser padres. Foi retomado a partir do Concílio Vat-
icano II. Assim, há os diáconos permanentes e os que estão próx-
imos da ordenação presbiteral, por isso considerados transitórios. 
O Bispo também mencionou o andamento do processo das orde-
nações deles.

Pe. Jair, Diretor da Escola Diaconal, deu algumas orien-
tações práticas, ressaltando que o retiro é indispensável para a or-
denação seja diaconal, presbiteral e episcopal. 

No primeiro dia, Pe. Edi-
naldo refletiu sobre a vocação, es-
piritualidade e atuação do diácono 
permanente. Ele participa mais 
ativamente da missão da Igreja de 
anunciar e testemunhar o Evangel-
ho, atuar na celebração litúrgica e 
especialmente do serviço da cari-
dade, especialmente aos mais fra-

gilizados, dócil ao Espírito Santo e tendo Maria como modelo e 
intercessora. O orientador também proporcionou tempo de partilha 
dos retirantes, no qual cada um relatou aspectos de sua história, 
como percebeu a vocação e expectativas sobre o exercício do 
ministério. No segundo dia, com a participação das esposas, Pe. 
Edinaldo aprofundou a vida familiar do diácono. 

Na conclusão do retiro, houve missa presidida pelo Pe. Edi-
naldo e concelebrada pelo Pe. Jair Carlesso.

Futuros Diáconos  
Nesta fase, as ordenações são de: Fabrício Ferrari e Jandir 

Alberto Casagrande da sede paroquial São Pedro de Erechim, dia 
22 deste mês, às 19; Wilson Nelson Rodrigues, da Catedral São 
José, dia 24 também deste mês, às 16h; Valdir Pauletto, da comuni-
dade São João, Paróquia de São Valentim, dia 14 de maio, às 10h; 
no dia seguinte, às 16h, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, 
Erechim, Mauro José Kalinoski, da comunidade Santo Antonio, 
Bairro do Linho, daquela Paróquia; Senair Dal Moro, da sede pa-
roquial São Tiago, Aratiba, dia 10 de junho, às 19h; Almir Antonio 
Piovesan, da sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
dia 12 de junho, às 09h30; Ciro João Vizzotto, da sede paroquial N. 
Sra. Medianeira, Barra do Rio Azul, dia 30 de julho, às 16h. 
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10º Encontro Mundial das Famílias
A ser realizado de 22 a 26 

deste mês de junho, em Roma, 
com o tema ‘Amor em família: 
vocação e caminho da santi-
dade, promovido pelo Dicasté-
rio para os Leigos, a Família e a 
Vida, e organizado pela diocese 
de Roma. 

O encontro, inicial-
mente previsto para 2021, foi 
adiado em vista da pandemia 
Covid-19, num tempo de esperança e renascimento. O even-
to, como afirmou o Papa Francisco, aconteceu e chega ao 
seu encerramento, de forma inédita e multicêntrica, com ini-
ciativas globais nas dioceses do mundo inteiro, análogas às 
que, ao mesmo tempo, se farão em Roma. Apesar de Roma 
sediar o evento, cada diocese pode tornar-se o centro de um 
Encontro local para as suas famílias e comunidades. Tudo 
isso com o intuito de permitir a todos de sentir-se protago-
nistas, num momento em que ainda é difícil viajar por conta 
da pandemia.

O Amor na família: vocação e caminho da santidade é 
o tema do X Encontro mundial, que será realizado em duas 
modalidades paralelas:

1. Roma continua a ser a sede principal, e nessa cidade 
vão acontecer o Festival das Famílias e o Congresso teológi-
co-pastoral, ambos na Sala Paulo VI, e a Santa Missa na 
Praça São Pedro. Participarão, em particular, os delegados 
das Conferências episcopais e dos movimentos internacio-
nais engajados nas pastorais familiares.

2. Ao mesmo tempo, em cada diocese, os bispos po-
dem mobilizar-se em nível local para programar iniciativas 
similares, a partir do tema do encontro com uso de símbo-
los que a diocese de Roma já começou a preparar (logotipo, 
oração, hino e imagem).

 “Ao longo dos anos – comenta o cardeal Kevin Far-
rell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida – este importante encontro eclesial tem recebido uma 
participação sempre crescente das famílias. Os milhares de 
pessoas que participaram das edições mais recentes, com a 
riqueza da sua língua, cultura e experiência, foram um sinal 
eloquente da beleza da família para a Igreja e para a hu-
manidade inteira. Devemos continuar por esse caminho, 
procurando envolver um ainda mais famílias nesta belíssima 
iniciativa”.

“Trata-se de aproveitar uma oportunidade preciosa 
e única para relançar a pastoral familiar com fervor mis-
sionário e criatividade renovados, a partir das indicações que 
foram dadas pelo Santo Padre na exortação Amoris Laetitia, 
ou seja, com a participação dos esposos, das famílias e dos 
pastores, todos juntos”, comenta o cardeal-vigário Angelo 
De Donatis. 

Oração oficial do X En-
contro Mundial das Famílias

Pai Santo, estamos aqui 
diante de Ti para louvar-Te e 
agradecer-Te pelo grande dom 
da família. Nós Te pedimos pe-
las famílias consagradas no sac-
ramento do matrimônio, para 
que possam redescobrir todos 
os dias a graça recebida e, como 
pequenas Igrejas domésticas, 

saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual 
Cristo ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias que passam por difi-
culdades e sofrimentos, doença ou por problemas que só 
Tu conheces: que Tu as sustentes e as tornes conscientes do 
caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam 
experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos 
caminhos para crescer no amor.

Nós Te pedimos pelas crianças e jovens para que pos-
sam encontrar-Te e responder com alegria à vocação que 
planejaste para eles; por seus pais e avós, para que sejam 
conscientes de serem um sinal da paternidade e maternidade 
de Deus no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito, Tu 
confias a eles; pela experiência de fraternidade que a família 
pode dar ao mundo.

Senhor, concede que cada família possa viver a própria 
vocação à santidade na Igreja como um chamado para ser 
protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, 
em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. 
Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém.

 Logotipo 10º Encontro Mundial das Famílias 
A ser realizado de 22 a 26 de junho, em Roma, com o 

tema ‘Amor em família: vocação e caminho da santidade’.
Através de uma mensagem em vídeo, o Papa Francis-

co apresentou na última sexta-feira, 2, o X Encontro Mun-
dial das Famílias agendado para acontecer entre os dias 22 a 
26 de junho de 2022, na cidade de Roma.

Na ocasião, também foram divulgadas as modalidades 
de participação, além de ser revelado o logo do evento, com 
o próprio vídeo de animação, promovido pelo Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, e organizado pela diocese 
de Roma.

O próximo Encontro Mundial das Famílias, que se-
guirá o tema ‘Amor em família: vocação e caminho da san-
tidade’, já possui logotipo, hashtag (#WMOF2022), oração, 
hino, imagem e forma “inédita e multicêntrica” de partici-
pação, pois cada Diocese poderá ser o centro de um encontro 
local para suas próprias famílias e comunidades.

Descrição do logotipo do X Encontro Mundial das 
Famílias
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O formato elíptico do logotipo do X Encontro Mundi-
al das Famílias remete à colunata de Bernini, na Praça São 
Pedro, recordando seu significado original, que é o abraço 
acolhedor da Igreja-Mãe de Roma e do seu bispo a todas as 
pessoas. Como uma clara referência ao brasão de Roma, as 
cores dominantes do logo são o amarelo e o vermelho.

Debaixo da cúpula e da cruz aparecem figuras humanas 
representando marido, mulher, filhos, avós e netos. A imagem 
evoca a ideia da Igreja como “família de famílias”, proposta por 

Amoris Laetitia (AL 87), em que “o amor vivido nas famílias é 
uma força permanente para a vida da Igreja” (AL 88).

A cruz de Cristo, delineada no alto, e os muros de 
proteção parecem ser erguidos pelas famílias, como autên-
ticas pedras vivas da construção eclesial. Do lado esquer-
do, em cima da fina linha da colunata, está uma família na 
mesma posição das imagens dos Santos que estão em cima 
das colunas da praça, recordando assim, a nossa vocação à 
santidade.

Religiosos da Diocese de Erexim
realizam encontro de estudo e oração

O núcleo da Conferência 
dos Religiosos do Brasil da Dio-
cese de Erexim realizou encontro 
de formação no dia 10 de abril, 
domingo de Ramos e da Paixão 
do Senhor, no Centro Educacio-
nal Santo Agostinho – Educação 
Popular e Missionária, das irmãs 
agostinianas, no Bairro Morada 
do Sol, Erechim. 

O primeiro ponto de reflexão foi a 16ª Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, sobre Sinodalidade 
– Comunhão, Participação e Missão. A Assembleia tem três 
fases, uma diocesana, outra continental e por fim a reunião de 
mais de 300 bispos, representantes de organizações religio-
sas, teólogos e outros convocados pelo Papa, em Roma, em 
outubro do próximo ano. Na fase diocesana em andamento 
de outubro passado até julho deste ano, comunidades, gru-
pos diversos, pastorais e outros são convidados a responder 
4 perguntas, que os participantes dessa reunião aprofund-
aram: quais pessoas que caminham conosco e que vozes 
precisam ser ouvidas? Como inserimos nossos irmãos nas 
celebrações e como promovemos os ministérios na Igreja? 
Que métodos e processos usamos para tomada de decisões e 
para a condução da Igreja? Sentimo-nos Igreja – que ações 
concretas manifestam este nosso ser Igreja? 

O segundo item da pauta foi o Pacto Educativo Glob-
al, lançado pelo Papa Francisco em 12 de setembro de 2019, 
pelo qual visa reavivar o compromisso para e com as novas 

gerações, renovando a paixão 
por uma educação mais aberta 
e inclusiva, capaz de ouvir com 
paciência, de diálogo constru-
tivo e de compreensão mútua, 
para formar pessoas maduras, 
capazes de superar a fragmen-
tação e a oposição e reconstruir 
o tecido das relações para uma 
humanidade mais fraterna. 

Esse Pacto tem 4 eixos fundamentais: Educação, direito 
de todos; educação para o diálogo e a paz; educação para a 
fraternidade universal; educação tendo em vista a ecologia 
integral. Tem também 7 compromissos: 1 – Colocar a pes-
soa no centro de cada processo educativo; 2 – Ouvir a voz 
das crianças, adolescentes e jovens a quem transmitimos 
valores e conhecimentos; 3 – Favorecer a plena participação 
das meninas e adolescentes na instrução; 4 – Ver na família 
o primeiro e indispensável sujeito educador; 5 – Educar e 
educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vul-
neráveis e marginalizados; 6 – Encontrar outras formas de 
compreender a economia, a política, o crescimento e o pro-
gresso, na perspectiva duma ecologia integral; 7 – Guardar 
e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração 
dos seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e 
apostando na utilização exclusiva de energias renováveis.

Na última parte da reunião, o grupo analisou a pro-
gramação para este ano. (foto enviada pela Ir. Geneci Dalmagro)

59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em duas etapas
Virtual, de 25 a 29 de abril. Presencial, de 29 de agosto a 02 de setembro, em Aparecida, SP. Tema central: 

“Igreja Sinodal – Comunhão, Participação e Missão”, em sintonia com o processo da 14ª Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo 2021-2023, convocado pelo Papa Francisco. Temas prioritários: o relatório anual do Pres-
idente, o informe econômico e assuntos das Comissões Episcopais para a Liturgia, para a Tradução dos Textos 
Litúrgicos (CETEL) e para a Doutrina da Fé (CEPDF). E outros 30 temas: assuntos de estudo, comunicações, 

análise de conjuntura social e eclesial e outros que não exigem votações presenciais do episcopado brasileiro. Nesta etapa, tam-
bém, enviam mensagem ao Papa, ao prefeito da Congregação para os Bispos e ao povo brasileiro. Na segunda etapa: os assuntos 
que o Estatuto da CNBB e o Direito Canônico exigem presencialidade para votação, como por exemplo, a aprovação da terceira 
edição do Missal e do novo Estatuto da CNBB. Diariamente, transmissão das missas da Assembleia, pelas redes sociais, às 7h.
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Na missa do Domingo de Ramos, Dom Adimir
exorta à participação da Semana Santa por inteiro

Presidindo missa do dia 10 de 
abril, domingo de Ramos e da Paix-
ão do Senhor, na Catedral São José, 
concelebrada pelo pároco, Pe. Clair 
Favreto, Dom Adimir Antonio Maza-
li exortou a todos a viverem a sem-
ana santa por inteiro, isto é, partici-
pando de suas diversas celebrações, 
no silêncio, oração, jejum e caridade. 
Exortou também a não deixarem de 
celebrar o sacramento da confissão. Ressaltou que contem-
plando a paixão e morte de Jesus, na certeza de sua ressur-
reição, todos são chamados a compreender que a vida cristã, 

no seguimento de Jesus, deve ser 
feita de amor, de serviço, entrega e 
doação total de si, pelo bem de quem 
mais precisa. Observou que a liturgia 
do domingo de Ramos tem dois mo-
mentos. No primeiro, se contempla a 
entrada de Jesus em Jerusalém com 
o povo aclamando-o festivamente 
e reconhecendo-o como o bendito 
que vem em nome do Senhor. No 

segundo, na celebração eucarística, se contempla sua Paixão, 
no compromisso de segui-lo e viver seus ensinamentos. (foto 
enviada pelo Pe. Clair Favreto, Pároco da Catedral)

Na missa do Crisma, Bispo da Diocese de Erexim 
ressalta natureza e exigência do Sacerdócio

Dom Adimir Antonio 
Mazali, Bispo diocesano de Er-
exim, presidiu a missa do Cris-
ma às 18h30 do dia 13 deste mês 
de abril, quarta-feira santa na 
Catedral São José, concelebrada 
pelos padres da Diocese, com a 
participação de vários diáconos 
permanentes, muitos ministros, 
seminaristas, religiosas e leigos, 
com a animação da música e do canto pelo Coral N. Sra. de 
Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala, reitor do Seminário 
e do Santuário N. Sra. de Fátima e o Pe. Lucas Stein, vice-re-
itor, de cerimoniário. Pe. Clair Favreto, Pároco da Paróquia 
da Catedral, fez a acolhida e a motivação para a celebração 
e os agradecimentos no final dela.

Esta missa é chamada do Crisma porque nela o Bispo 
consagra o óleo para o sacramento da Confirmação e abençoa 
os dos sacramentos do Batismo e da Unção dos Enfermos. 
Nela, os padres renovam seus compromissos de ordenação 
presbiteral. Pela participação deles e de representantes de to-
das as paróquias, é considerada missa de unidade diocesana.

No final da missa, Pe. Dirceu Balestrin, Pároco da 
Paróquia São Tiago de Aratiba e coordenador da Pastoral 
Presbiteral, dirigiu mensagem alusiva ao dia da instituição 
do sacerdócio na quinta-feira santa, ressaltando que a cel-
ebração confirma os padres na fidelidade à sua missão. Em 
seguida, o Bispo entregou recipiente com o óleo consagrado 
e os abençoados a cada padre, acompanhado de represen-
tantes da Paróquia em que atua.

A homilia do Bispo
Dom Adimir iniciou sua reflexão destacando signifi-

cados da missa do Crisma, missa 
de unidade diocesana, celebra a 
instituição do Sacerdócio, ex-
pressa e fortalece a comunhão 
dos padres entre e com o Bis-
po, faz mergulhar no mistério 
pascal e nela se consagra e 
abençoa os óleos de três sacra-
mentos. Fez síntese das leituras 
e do Evangelho da celebração, a 

missão do servo de Deus pelo profeta Isaías, a nova aliança 
de Deus com o povo constituído em Cristo segundo o liv-
ro do Apocalipse e a missão de Cristo apresentada por ele 
mesmo retomando o profeta Isaías, ungido pelo Pai e envia-
do para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar do ano 
da graça do Senhor. Ressaltou que os sacerdotes continuam 
a missão de Cristo e que seu ministério está enraizado no 
dele. A celebração diária da Eucaristia fundamenta a fideli-
dade e a perseverança do presbítero, escolhido por Deus sem 
nenhum merecimento pessoal ou por qualidades especiais. 
Citou o Papa São Paulo VI para quem o sacerdócio não é 
simples serviço eclesiástico, mas vocação ao serviço pasto-
ral do povo de Deus. O presbítero é chamado a ser seguidor 
e servo fiel de Cristo. O Bispo acentuou que Deus continua 
chamando pessoas para esta missão. Por isso, exortou a to-
dos a estimularem jovens a assumir esta vocação. Exortou 
também a acolher, cuidar e ajudar com carinho os padres em 
sua missão e a rezar por eles, por ele próprio e pelo surgi-
mento de novas vocações sacerdotais. 

No final da missa, Dom Adimir fez exortação incisiva 
aos relativamente poucos participantes da mesma a motiva-
rem um número bem maior para a do próximo ano.
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Bispo e padres da Diocese de Erexim
refletem texto do Papa em preparação ao tríduo pascal

Como vêm re-
alizando nos últimos 
anos, o Bispo e os 
padres da Diocese 
de Erexim viveram 
tarde de retiro dia 
13 de mês de abril, 
quarta-feira santa, no 
Seminário N. Sra. de 
Fátima. A equipe re-
sponsável pelo breve retiro iniciou com a oração dos salmos 
da Liturgia das Horas. Depois apesentou o discurso do Papa 
Francisco no Simpósio Internacional “Por uma Teologia 
Fundamental do Sacerdócio” realizado em Roma de 17 a 19 
de fevereiro passado.

Na ocasião, o Papa desenvolveu reflexão a partir da 
sua experiência de 52 anos de vida sacerdotal com o teste-
munho que recebeu de tantos padres. Situou a reflexão no 
contexto atual de mudanças profundas com as exigências 
que apresentam para o ministério presbiteral e para toda a 
Igreja. Ressaltou que a vida de um padre é antes de tudo 

a história da salvação de 
um batizado no discerni-
mento e no seguimento 
da vontade de Deus. Para 
realizá-la, precisa de sóli-
do alicerce. Para ele, são 
as quatro colunas consti-
tutivas da vida sacerdotal 
que chama de “proximi-
dades”, ou relações pro-

fundas, pois seguem o estilo de Deus que é de proximidade. 
Fala então da proximidade com Deus, com o Bispo, entre os 
presbíteros e com o povo. 

Após a reflexão e à luz dela, os padres dedicaram tem-
po ao silêncio e à confissão individual, encerrando com novo 
momento de oração comum de ação de graças.  

No final da tarde, dirigiram-se à Catedral São José para 
a missa do Crisma, na qual renovaram seus compromissos 
sacerdotais e o Bispo abençoou o óleo para o sacramento da 
unção dos enfermos e do batismo e consagrou o do sacra-
mento da crisma. 

Dom Adimir preside Missa da Ceia na Catedral
e ressalta os dons de Cristo na sua despedida

Presidindo a Missa da Ceia na Cat-
edral São José na noite do dia 14 de abril, 
quinta-feira Santa, o Bispo Diocesano de 
Erexim, Dom Adimir Antonio Mazali, re-
alizou o rito do lava-pés. No final da mis-
sa, fez a transladação do Santíssimo Sac-
ramento para a capela ao lado da entrada 
da igreja. A missa foi concelebrada pelo 
Pároco da Paróquia da Catedral, Pe. Clair 
Favreto, com a participação do diácono 
Pascoal Pozza, alguns ministros, equipe 
litúrgica, leigos e leigas.

Na homilia, o Bispo conduziu sua reflexão a partir dos 
textos proclamados na celebração, ressaltando os dons que 
Cristo deixou para a Igreja na Ceia Pascal no Cenáculo em 

Jerusalém, a instituição da Eucaristia e do 
Sacerdócio e o mandamento novo do amor. 
Ao transformar o pão e o vinho em seu 
Corpo e Sangue e dá-los aos discípulos re-
unidos com Ele antecipou sua entrega total 
na Cruz no dia seguinte, a sexta-feira san-
ta. Ao dizer a eles “fazei isto em memória 
de mim” instituiu o sacerdócio ministerial, 
pelo qual bispos e presbíteros perenizam a 
celebração da Eucaristia na Igreja. Lavan-
do os pés dos discípulos e fazendo a cate-

quese do gesto, realizou o que sempre fizera ao longo da 
vida, servir ao Pai e a todos, testemunhando o mandamento 
novo do amor como ele o viveu. (foto enviada pelo Pe. Clair, 
Pároco da Catedrl)

Na Sexta-feira Santa, nas igrejas, solene Ação Litúrgica 
da Paixão de Cristo – nas ruas, procissão pela sua morte

A sexta-feira santa, neste ano dia 15 de abril, é o único 
dia do ano em que a Igreja não celebra a missa. Como ela é 
memorial do Senhor, não há necessidade de celebrá-la no dia 
que fala por si de sua morte na esperança de sua ressurreição. 

Mas em todas as igrejas, praticamente no mesmo 
horário, 15h, justamente na hora em que Cristo morreu n 
cruz forra da cidade de Jerusalém, no monte Calvário, houve 
a solene Ação Litúrgica de sua Paixão, quando entregou sua 
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vida ao Pai, uma vez 
que “tudo estava con-
sumado”. 

Dom Adimir An-
tonio Mazali, Bispo da 
Diocese de Erexim, pre-
sidiu o ato litúrgico na 
Catedral São José. Em 
sua pregação ressaltou 
o sentido do sofrimen-
to vivido em união com 
Cristo e a importância do benefício da solidariedade e do 
cuidado com quem sofre pela doença ou por outra causa 
grave. 

A procissão e a encenação da morte de Cristo
É costume as comunidades realizarem procissão car-

regando a cruz e/ou a imagem do Senhor morto após a cele-
bração da tarde ou à noite.

No centro de Erechim, desde 1972, realiza-se a pro-
cissão da Catedral ao Santuário de Fátima, reduzida nos últi-
mos anos pela metade do percurso, até a Praça Jayme Lago, 
conhecida também como a dos Bombeiros. Assim, nesta sex-
ta-feira santa também houve procissão da Catedral São José 
até aquela Praça, seguida de encenação da Paixão de Cristo 
por grupo de teatro da região, sob a coordenação de Juliano 
dos Santos, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e 
Esporte, cuja titular é Carla Talgatti e diretor Marcelo Miore-
li. Diversos integrantes do grupo do Bairro São Vicente de 
Paulo que                 
há mais 
anos na 
manhã de 
sexta-fei-
ra santa 
encenam 
a Paixão 
de Cris-
to pelas 
ruas do 
mesmo participam da apresentação nesta da Praça Jayme 
Lago. Por causa da pandemia, não a realizaram neste ano e 
nos dois anteriores.

A encenação representou momentos da vida públi-
ca de Jesus, como a proclamação das bem-aventuranças, a 
pecadora pública levada a Ele pelos doutores da Lei e os far-
iseus numa verdadeira emboscada para apanhá-lo em con-
tradição, a sua agonia no Horto das Oliveiras em Jerusalém, 
sua prisão, flagelação, crucificação e morte e sua ressur-
reição, com efeitos especiais de luz e música.

 Na procissão, participada pelo Bispo Diocesano, Dom 
Adimir Antonio Mazali e diversos padres, a equipe que a an-
imava pela Rádio Virtual e Difusão, alternava cantos, reflex-

ões e orações. No seu 
encerramento, o Bispo 
Diocesano, Dom Adi-
mir Antonio Mazali, e 
o Pastor Gelson Eliseu 
Sturmer, da Igreja do 
Evangelho Quadrangu-
lar, superintendente da 
região de Erechim, di-
rigiram mensagem aos 
participantes.

Dom Adimir lembrou que na sexta-feira santa, segun-
do dia do tríduo pascal, a Igreja contempla Cristo sofredor 
e nele o rosto dos irmãos e irmãs que padecem. Lembrou 
também que depois de um período de cuidados especiais por 
causa da pandemia, se pode retomar as atividades, reunir-se 
nas celebrações litúrgicas e na convivência social, embora 
ainda com as devidas precauções. A sexta-feira santa é dia da 
memória da Paixão de Cristo. Não uma memória qualquer, 
mas de participação de sua vida pela fé, na caridade e na 
esperança. É ocasião de reflexão profunda sobre o amor de 
Cristo, fiel ao Pai até a morte e morte de Cruz. Passou a 
vida fazendo o bem e assim mesmo foi condenado à morte. 
Mas Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Exortou aos par-
ticipantes a viver estes dias em oração e contemplação para 
participarem com todo empenho possível na construção de 
um mundo de esperança e na certeza de que Deus nunca se 
esquece de seu povo. 

Pas-
tor Gelson 
iniciou di-
zendo que 
o dia era 
de con-
templação 
e reflex-
ão sobre 
a cruz e 
r e s s u r -

reição. Citou passagem da Carta de São Pedro que lembra 
não termos sido resgatados por coisas corruptíveis, como a 
prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro 
sem defeito e sem mancha. Observou que o ser humano se 
encontrava no corredor da morte, em situação triste, após o 
pecado. Mas Cristo tornou-se um de nós e nos amou, venceu 
o mal para nos dar vida. Ele, conforme a Carta aos Colos-
senses, anulou a dívida que tínhamos contraído. A Ressur-
reição de Cristo inaugurou um tempo novo de reconciliação 
com Deus. O que o ser humano não podia fazer, Deus o fez. 
Mas o que o ser humano pode fazer, Ele não o faz. Enfatizou 
a necessidade e o poder da fé, pois é confessando que Jesus 
Cristo é Senhor e crendo que Deus Pai o ressuscitou dos 
mortos que se alcança a salvação. 
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Dom Adimir visita Colégio Franciscano São José,
fala com alunos e preside missa com professores

O Bispo Diocesano 
Dom Adimir Antonio Mazali 
esteve no Colégio Francisca-
no São José, a convite do Di-
retor, Leocir Oldra, na tarde 
da terça-feira santa, dia 12 de 
abril, falando com os alunos 
de 12 salas do ensino funda-
mental e com os da Escola de 
Educação Infantil e ouvindo 
suas perguntas. 

Em cada sala, o Bis-
po ressaltou o signifi cado 
da semana santa e suas cele-
brações, a Ceia Pascal, na qual 
Cristo nos deixou os dons da 
Eucaristia, do Sacerdócio e 
mandamento do amor; a Paix-
ão e morte de Cristo na Cruz 
e sua Ressurreição, vencendo 
a morte e o pecado. Observou 
que Páscoa não é só o chocolate, mas, acima de tudo, a pessoa 
de Cristo que dá sua vida pela salvação de todos. Exortou os 
educandos a convidar os pais para estas celebrações centrais 
do ano litúrgico da Igreja. Em cada sala abençoou pequenos 
pães para serem partilhados com os familiares. 

No fi nal das aulas, pre-
sidiu missa com a direção e 
professores do educandário. 
Na homilia, a partir da leitu-
ra do profeta Isaías narrando 
um dos poemas do Servo 
Sofredor, chamado a ser luz 
das nações, Dom Adimir res-
saltou que todos recebemos 
a luz de Cristo no Batismo 
e devemos irradiá-la onde 
quer que nos encontremos. A 
partir do Evangelho segundo 
São João, mencionando as 
fi guras de Judas que trairia 
Cristo, de Pedro que o have-
ria de negar e do discípulo 
que Jesus amava, o Bispo ex-
ortou a todos a se perguntar-
em como e em que se pode 
ter atitudes de cada um deles. 

O Colégio Franciscano São José tem 904 alunos entre 
os da Escola de Educação Infantil, do Ensino Fundamental 
1e 2 e do Ensino Médio; 43 colaboradores e 80 professores. 
A comunidade das irmãs franciscanas missionários de Ma-
ria Auxiliadora é formada por cinco integrantes.

Bispo e padres da Diocese de Erexim
realizam confraternização de Páscoa

Na véspera do Tríduo 
Pascal, o Bispo e os padres da 
Diocese de Erexim se reuni-
ram para um breve retiro, com 
refl exão, oração e confi ssão. 
Na segunda-feira de Páscoa, 
realizaram sua confraterni-
zação partilhando a alegria da 
Ressurreição do Senhor, revi-
vendo os encontros dele com 
os apóstolos após sua morte 
dolorosa na cruz.

O encontro festivo foi nesta segunda-feira,  na sede 
da comunidade São João Batista do Desvio Giaretta da 

Paróquia São Cristóvão. A 
equipe responsável pelo even-
to organizou competição de 
bocha e  canastra, entregando 
prêmio aos vencedores no al-
moço festivo preparado com 
muito carinho por voluntários 
da comunidade. As duplas Pe. 
Giovani Momo e Valtuir Bolz-
an, Pe. Isalino Rodrigues e Al-
vise Follador sobressaíram-se 

nas bochas. Dom Adimir e Pe. Waldemar Zapelini, Pe. Lu-
cas e Pe. Milton Mattia, Pe. Edegar Passaglia e Pe. Wolney 
Toigo, na canastra.

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 ordena primeiros dois diáconos
permanentes de oito candidatos na Diocese de Erexim

Em missa às 19h do 
dia 22 de abril, semana de 
Páscoa, na igreja São Pe-
dro da sede da Paróquia 
São Pedro de Erechim, 
Dom Adimir Antonio 
Mazali, Bispo diocesano, 
ordenou diáconos per-
manentes os ministros 
Leitor e Acólito Fabrício 
Fernando Ferrari e Jandir 
Alberto Casagrande. 

A missa foi con-
celebrada por 14 padres, 
com a participação de 8 
diáconos permanentes, 
familiares e amigos dos ordenados, diversos ministros e minis-
tras, com a orientação da cerimônia do Pe. Lucas Stein, Vice-re-
itor do Seminário e Santuário N. Sra. de Fátima. 

No final da celebração foi lida e assinada ata da cer-
imônia. Após a mesma, houve jantar de confraternização no 
salão paroquial. 

Reflexão do Bispo
Na homilia, na saudação inicial, Dom Adimir deu des-

taque às esposas e familiares dos dois ordenandos. Ressaltou 
aspectos das leituras e do evangelho, a instituição dos primeiros 
diáconos na Igreja e a dimensão do amor na vida cristã. Explic-
itou o lema de cada um. Fabrício, “Ai de mim se não pregar o 
Evangelho” (1Cor 9,16). Jandir, “Eis que venho, Senhor, com 
alegria faço a tua vontade” (Sl 40,8-9). Exortou a ambos a viv-
erem o ministério a exemplo dos primeiros diáconos da Igreja 
e citou as funções próprias que lhes cabe exercer, com a força 
do Espírito Santo, ajudar o Bispo e o presbitério, proclamar o 
Evangelho, servir a comunhão eucarística, instruir o povo na 
sagrada doutrina, administrar o batismo, assistir e abençoar 
matrimônios, levar a comunhão aos 
agonizantes e oficiar as exéquias. 
Recomendou-lhes vida de oração pro-
funda e intima com o Senhor, com 
eucaristia diária, a fim de que os fru-
tos do seu ministério sejam reflexos 
de seu ser e seu falar de Cristo, a ex-
pressão do seu falar com Ele. (acima, 
íntegra da homilia).

Manifestações no final da cel-
ebração

- Otília Loss, pela comunidade e conselho comunitário: 
Deus agraciou a comunidade e a Diocese com o dom de dois 
novos diáconos permanentes. Ressaltou a participação de 
ambos na vida paroquial e características de cada um. Asse-

gurou-lhes a acolhida 
como diáconos perma-
nentes e a disposição 
de colaborar em seu 
ministério. Manifestou 
gratidão às esposas e fa-
miliares, destacando que 
é na família que nascem 
todas as vocações.

- Diácono Vicente 
Colla, da Paróquia São 
Caetano de Severiano de 
Almeida, pelos diáconos 
permanentes. Disse que 
a Diocese estava em fes-
ta pelo dom de dois no-

vos diáconos. Destacou a missão característica do diácono per-
manente, o serviço da caridade. Manifestou acolhida fraterna 
e alegre dos dois na família diaconal e registrou os 16 anos de 
ordenação do Diácono Pascoal Pozza, da Catedral, justamente 
naquele dia e o jubileu de ouro de ministério do Diácono Natali-
no Parmegiani de Campinas do Sul. 

- Diácono Fabrício Ferrari: agradeceu o apoio, a oração e o 
incentivo em sua caminhada de serviço na comunidade e de sua 
formação em vista da ordenação. Expressou disposição de trans-
mitir o que recebeu e de estar pronto para ouvir e servir a todos. 

- Diácono Jandir Casagrande: Expressou agradecimen-
tos a diversas pessoas, ressaltando o Pe. Tranquilo Manfrói dos 
Pobres Servos da Divina Providência, trabalhando, atualmente, 
no Paraguai, com que fez o curso de filosofia no Seminário da 
Congregação, bem como o Pe. Tiago Wolmann, de Nonoai, 
onde ele viveu alguns anos. Lembrou com emoção os pais e os 
padrinhos de batismo, já falecidos. Observou que o difícil não é 
amar, mas doar-se e que deseja representar bem o Cristo servo 
no serviço da caridade. 

Fabrício Fernando Ferrari 
Nasceu em Erechim, no dia 18 

de Maio de 1977. Segundo dos três 
filhos de Ary Ferrari e Neusa Picolli 
Ferrari. Casado com Sirlene Sandra 
Tormen tendo 1 filho, Felipe Tormen 
Ferrari.

Sempre pertenceu à comuni-
dade da sede paroquial São Pedro, na 
qual recebeu todos os sacramentos. 

Cursou o ensino fundamental e 
médio no Colégio Estadual Professor Mantovani. 

É mecânico de automóveis. 
Foi instituído ministro Leitor e Acólito em fevereiro de 

Fabrício à direita do Bispo e Jandir, à esquerda.
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2020. Atua em pastorais e conselhos da Paróquia. Atualmente é 
Coordenador do Grupo Executivo Diocesano do Movimento de 
Cursilho de Cristandade de Erechim. Fez o curso da Escola Di-
aconal São Lourenço de Bríndisi da Diocese de Erexim e da Ar-
quidiocese de Passo Fundo, organizada pela Itepa Faculdades 
a convite do então pároco Padre Paulo Bernardi e Diácono Al-
meri Bornelli.

Seu lema de ordenação diaconal é: "Aí de mim se eu não 
Evangelizar" (1ª Cor 9,16).

Jandir Alberto Casagrande
 Natural de Ipumirim, SC, onde nasceu em 14 de janeiro 

de 1960 e foi batizado em 7 de março de 1960. 
Filho de Deolindo Casagrande e de Regina Bertuol Casa-

grande, ambos falecidos. 
De 1973 a 1980 estudou no seminário da Congregação 

dos Pobres Servos da Divina Providência em Farroupilha e em 

Porto Alegre. Cursou Licenciatura plena em Filosofia na Uni-
versidade de Caxias do Sul, e pós-graduação na área de gestão 
na Unoesc de Joaçaba, SC.

Casou com Vera Lúcia Araújo Casagrande, em 15 de 
março de 1986, em Nonoai, RS. 

É pai de 3 filhas. Aposentou-se como administrador do 
Banco do Brasil e atualmente é empresário da indústria de jogos 
pedagógicos. 

Pertence à Paróquia São Pedro, onde foi instituído min-
istro leitor e acólito em fevereiro de 2020. Atua em diversas 
pastorais e no movimento de Cursilho de Cristandade. Também 
participa de comissões em nível diocesano. 

De 2017 a 2019 fez o curso da Escola Diaconal São Lou-
renço de Bríndisi da Itepa Faculdades em preparação para o 
diaconato permanente

Ordenação de Diácono permanente na Catedral São José
O ministro Leitor e Acólito Wil-

son Nelson Lourega Rodrigues foi or-
denado Diácono permanente na tarde 
do dia 24 de abril, segundo domingo 
de Páscoa, festa da Divina Misericór-
dia, por Dom Adimir Antonio Mazali, 
Bispo diocesano de Erexim, em missa 
concelebrada por 12 padres, com a par-
ticipação de seis diáconos, familiares e 
amigos do ordenado, entre eles o Páro-
co e um grupo de Viadutos, de onde ele 
era natural. Pe. Lucas André Stein foi o cerimoniário. 

Dom Adimir, na homilia destacou a liturgia do dia, começan-
do pela origem e instituição da festa da Divina Misericórdia por 
São João Paulo II no ano 2000, a partir dos relatos das experiências 
místicas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa. Depois, 
acentuou o encontro de Jesus ressuscitado com seus discípulos, 
conforme o evangelho do dia. Mesmo depois de ter sido traído por 
Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos outros dis-
cípulos, Jesus Ressuscitado os reencontra, lhes dá o Espírito Santo 
e o poder de perdoar pecados, revelando mais uma vez como Deus 
é bom e misericordioso. O bispo continuou sua reflexão a partir da 
primeira leitura do dia, sobre a formação das primeiras comuni-
dades, cujo testemunho converte numerosa multidão. Em continui-
dade, falou dos primeiros diáconos no início da Igreja, sua missão 
e suas atribuições atualmente. 

Concluída a homilia, Dom Adimir interrogou o ordenando 
sobre suas disposições em assumir o ministério diaconal. Após a 
ladainha de todos os santos, lhe impôs as mãos e recitou a oração 
da ordenação. Já ordenado, Wilson recebeu a estola e a casula da 
esposa e familiares e o Bispo lhe entregou o Evangeliário. 

No final da celebração, houve algumas manifestações.
- Pe. Clair Favreto, Pároco da Catedral, acolhendo o novo 

diácono e expressando-lhe gratidão pela sua generosidade.
- Diácono Pascoal Pozza, em nome dos diáconos, cumpri-

mentando o ordenado e acolhendo na 
família diaconal da Diocese de Erexim.

- Wesley e Iraci Campos, pelo 
Conselho Econômico e comunidade, 
expressando-lhe a disposição de aju-
da-lo na missão e desejando que Deus 
o guie, unido com o Diácono Pascoal. 

- Diácono Wilson, expressando 
agradecimentos a diversas pessoas – Pa-
dre Waldemar que o encaminhou para o 
curso de formação, os padres da ITEPA 

Faculdades, Pe. Estêvão Wonsoski e Pe. Atalibo Lise, ex-Párocos 
de Viadutos, já falecidos, Alvise Follador, ex-Pároco da Catedral, e 
Gladir Giacomel, Vigário paroquial que o acolheram quando pas-
sou a residir em Erechim. Lembrou seus pais e sogros já falecidos. 
Referindo-se a seu lema, “aqui estou, envia-me”, manifestou seu 
compromisso de realizar sua missão com sentimentos de profundo 
amor ao próximo.

Dados biográficos do Diácono Wilson
Filho de João Filadelfo Rodrigues e de Alexandrina Ro-

drigues. Nasceu em Viadutos, no dia 06 de junho de 1956. Casado 
com Vilma Barp Rodrigues em Marcelino Ramos em abril de 1981, 
com quem tem três filhos, Priscila, Letícia e Wilson Emanuel.

Estudou no Colégio Estadual de Viadutos. Cursou Ciências 
Contábeis na Universidade Regional Integrada, Campus de Ere-
chim. Tem especialização em redes de cooperação e cooperativis-
mo pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e pela Universidade 
do Rio Grande do Sul (URGS). 

Trabalhou na empresa Comércio e Indústria Zordan, na Co-
operativa Tritícola Erechim Ltda., na Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN) em diversas cidades.

É fundador do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Fogo de 
Chão de Viadutos. 

Aposentado, dedica seu tempo à família e à Igreja.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Junho de 2022

28 Artigos

Sinodalidade e Bíblia
Pe. Adimir Rubini – Diocese de Chapecó, SC

A Igreja vive um tempo de graça e, também, de grandes 
desafios. A provocação do Papa Francisco, para aprofundar-
mos a reflexão e a prática da sinodalidade, proporciona rever 
o modo da Igreja ser e agir. Em sintonia com o Concílio Vat-
icano II, a Igreja é chamada a ser sinodal. O resgate da com-
preensão da Igreja como “povo de Deus”, coloca o desafio da 
participação de todos os fiéis, cuja missão é, não somente de 
acatar as decisões “que vem de cima”, mas também de decidir 
os rumos por onde a Igreja precisa caminhar. Se a Igreja é 
povo de Deus, é como povo que ela precisa caminhar. Não 
se isolar ou separar; nem se elitizar e se quebrar em blocos. 
Pelo batismo, cada fiel recebe o Espírito Santo e participa da 
missão de discernir os caminhos da fé e da construção do Re-
ino. 

A experiência da Igreja primitiva, relatada nos Atos dos 
Apóstolos, expressa profunda sinodalidade. No pentecostes, 
“cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma” (At 2,6). A 
representatividade “de todas as nações que há debaixo do céu” 
(At 2,5), restaura a unidade perdida em Babel (Gn 11,1-9), 
constituindo o novo povo de Deus, na diversidade de povos e 
culturas, cada qual expressando a mesma fé a partir de sua re-
alidade. Todos tinham voz e vez, guiados pelo Espírito Santo.

A unidade da Igreja, que caminha junto, é visível também 
nos dois retratos da primeira comunidade cristã, apresentados 
por Lucas (At 2,42-47; 4,32-35). O termo “koinonia”, traduzido 
por “comunhão” (At 2,42) é muito significativo, o qual exprime 
e reforça a união dos corações, em torno do Evangelho recebido 

de Jesus Cristo, com todos os bens 
espirituais que traz consigo. O te-
stemunho da fé e o envolvimento na 
dinâmica da evangelização produzia 
muitos frutos, e o número dos cris-
tãos aumentava a cada dia (At 2,47). 
A unidade dos cristãos, que fazia a Igreja ter “um só coração e 
uma só alma” (At 4,32), demonstra que todos tinham os olhos e 
os pés na mesma direção.

No momento em que nosso Papa convoca para ampla 
participação da Igreja no próximo Sínodo, em que justamente 
o tema é sobre a sinodalidade, vemos que isso se apresenta, 
não como mais um tema, mas trata da essência da Igreja. O 
que diz respeito a todos, por todos deve ser discutido, num 
espírito de comunhão. Talvez seja um passo definitivo, que re-
toma nova dinâmica no jeito de conduzir a Igreja, caminhando 
juntos, ou melhor, fazendo o caminho juntos.

A meta de construir juntos o caminho, a partir da diver-
sidade de contextos, é tarefa árdua, porém necessária, tendo 
como meta a vivência do Evangelho. Exige educar-se para a 
sensibilidade de buscar a unidade na diversidade, revendo as 
ações que já existem e propor novo jeito de viver a missão. 
Cada diocese é uma porção do povo de Deus, e como tal, é a 
Igreja na sua inteireza. É preciso respeitar a organização de 
cada diocese, chamada a construir seu caminho de vivência 
do Evangelho, como sinal do Reino de Deus, sem perder a 
comunhão com a Igreja Universal.

Alegrias pascais
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte (MG) 

 Vale ouro aprender o caminho para a conquista de uma 
alegria duradoura e que dá alento permanente ao coração hu-
mano. Este caminho, indicado a partir da sabedoria mística da 
liturgia da Igreja Católica, inclui a dedicação a um tempo, com 
a preciosidade de dinâmicas experienciais: o Tempo Pascal. A 
celebração da vitória do Ressuscitado – Cristo Jesus, Mestre e 
Redentor – começa na Solenidade da Vigília Pascal, no Sábado 
Santo, contempla a alegria do Domingo de Páscoa e a soleni-
dade vivida uma semana depois – o Domingo da Misericórdia. 
Ao todo, são cinquenta dias que oferecem ao ser humano, a partir 
de vivências ancoradas nas tradições das celebrações bíblicas, a 
oportunidade de se deixar encharcar pelo mistério maior do amor. 
Tempo emoldurado pela luz luzente da Palavra de Deus, indican-
do caminhos, clareando entendimentos e fortalecendo os passos 
no seguimento de Jesus.

As celebrações vividas no tempo da Páscoa não são sim-
plesmente alusão a um evento histórico, com o objetivo de relem-
brar o passado. Trata-se de uma força que permite a gestação das 
alegrias pascais – e não há nada mais terrível ao ser humano do 
que distanciar-se dessa alegria. O coração humano não dá conta 
de permanecer envolto a uma nuvem de tristeza. A tristeza gera 

o medo, que tem força paralisante. 
Muitas vezes, na tentativa de se 
vencer essa paralisação, esse medo, 
são buscadas respostas inadequadas, 
sentimentos que estão na contramão 
da inteireza e da dignidade huma-
na. Nesse sentido, pode-se dizer que as tristezas são capazes de 
aprisionar o coração humano na mesquinhez, com sérios com-
prometimentos no exercício da cidadania. Na tentativa de se 
evitar a tristeza, deposita-se, equivocadamente, exagerada con-
fiança naquilo que se pode possuir, na ilusória convicção de que 
o acúmulo de bens e poder afugenta qualquer amargura. Eis uma 
das causas que explicam o sentido superficial de solidariedade 
que prevalece na civilização contemporânea.

A ilusão de que se pode vencer a tristeza acumulando bens 
e poder é responsável por uma generalizada indiferença na con-
sideração dos sofrimentos dos outros, particularmente dos que 
necessitam de assistência emergencial. Além disso, quando se 
restringe o sentimento de alegria às garantias do próprio bem-es-
tar compromete-se o exercício da cidadania, desconsiderando o 
bem comum. Passa-se a compreender que os serviços prestados, 
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em diferentes âmbitos e níveis, servem apenas para assegurar 
mesquinhamente o próprio benefício. Ansiando fugir da triste-
za, vive-se a superficialidade na busca por respostas prazerosas, 
efêmeras, todas sem força para atender a demanda do coração 
humano, carente de alegrias.

A mensuração dos estragos que a tristeza produz é uma tare-
fa existencial relevante para convencer o quanto é essencial en-
contrar o caminho de alegrias duradouras. Assim, compreende-se 
a importância do Tempo Pascal, capaz de corresponder à neces-
sidade humana e existencial de se hospedar alegrias na própria 
interioridade. As alegrias pascais têm propriedades para levar 
felicidade ao ser humano, para além de sensações momentâneas 
e efêmeras. A celebração da Páscoa de Jesus produz sabedorias, 
lucidez na cidadania, conduz a respostas inteligentes, à conquista 
de expressiva qualidade humana e espiritual. A vivência do Tem-
po Pascal, celebrado até a Festa de Pentecostes, é exercício capaz 
de mudar interioridades a partir do entendimento sobre o que se 
passa na vida dos discípulos e discípulas do Cristo Ressuscitado: 
transforma covardes em corajosos, reveste aqueles que ainda não 
compreendiam com um horizonte de clarividências, curando os 
soberbos de sua mesquinhez intelectual, ajudando a comunidade 
a não ficar indiferente em relação aos necessitados.

A Palavra de Deus, anunciada neste Tempo Pascal, reveste, 
com força de atualização e incidência transformadora, a alma dos 

que a recebem. Gera impactos que fazem, por graça, brotar as 
alegrias pascais, como fonte borbulhante na interioridade. Alegri-
as que duram e orientam um novo modo de viver, semelhante à 
vida nova experimentada por Pedro, João, Tomé, Madalena, Pau-
lo e tantos outros na história bimilenar da Igreja. Para encontrar 
essa alegria transformadora é preciso respeitar apenas uma ine-
gociável exigência: partir sempre de Cristo, o Crucificado-Res-
suscitado. Reconhecer que Jesus ressuscitou verdadeiramente, 
está vivo, vencedor da morte.

No exercício de sempre partir de Cristo incluem-se dinâmi-
cas indispensáveis, como aquela que moveu o coração de Maria 
Madalena, impulsionado pelo desejo de procura, de madrugada, 
ainda no escuro: Ela volta ao túmulo, o acha vazio e é presenteada 
pelo encontro com o Ressuscitado. Com um mandato, Jesus a faz 
a primeira discípula a anunciar a grande alegria. Indispensável 
ainda é conhecer o testemunho de vida daqueles que dotaram 
seus corações de alegrias pascais duradouras. Comover-se com 
gestos e palavras relacionadas à paixão, à morte e à ressurreição 
do Senhor Jesus. Assim, convencer-se de que a força das alegrias 
pascais impulsiona a transformação do mundo. Por necessidade, 
a civilização contemporânea precisa buscar um novo tempo, uma 
vida nova. Vida vivida com o bálsamo das alegrias pascais.

A visita Ad Limina
Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)

 Nos primeiros dias de maio, os bispos do Rio Grande do 
Sul viajam a Roma para a Visita Ad limina Apostolorum.  Tra-
ta-se de um encontro que em condições normais deveria ocorrer 
a cada quinquênio, no qual cada bispo apresenta à Santa Sé e ao 
Papa o relatório sobre a situação pastoral de sua diocese.

Essa visita se denomina Ad limina Apostolorum porque 
traduzida do latim significa: no limiar, na entrada, nos limites 
(das basílicas) dos túmulos apóstolos São Pedro e São Paulo.   Te-
ologicamente, a visita manifesta a plena comunhão entre a Igreja 
no mundo, presidida pelo sucessor do Apóstolo Pedro, o Papa, 
e as Igrejas locais: as dioceses e arquidioceses, presididas pelos 
sucessores dos Apóstolos, os bispos e arcebispos. Esta visita está 
prevista no Código de Direito Canônico da Igreja Católica: “O 
Bispo diocesano, vá a Roma no ano em que está obrigado a apre-
sentar o relatório ao Sumo Pontífice, se de outro modo não houver 
sido decidido pela Sé Apostólica, a fim de venerar os sepulcros 
dos Bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e apresente-se ao 
Romano Pontífice” (Cânone. 400).

Essa visita traduz bem o sentido da palavra católico, que 
significa universal, ou seja, é uma só fé vivida no mundo segundo 
a tradição bimilenar da Igreja. Ir a Roma é ter contato com o local 
onde a Igreja floresceu.

Especialmente os bispos visitarão a Basílica Vaticana onde 
se encontra o túmulo do Príncipe dos Apóstolos: São Pedro e ig-
ualmente visitam a Basílica de São Paulo fora dos muros, onde 
está o túmulo do apóstolo Paulo. Além dessas veneráveis igre-
jas, também a Basílica de Santa Maria Maior e a de São João 

do Latrão serão visitadas pelos prelados 
gaúchos.  Nessas basílicas celebrarão a 
Eucaristia e reconhecerão a imensa her-
ança recebida pela tradição apostólica e 
de certa forma simbolizada na edificação 
desses importantes templos católicos.

Além das celebrações, ocorrerão 
também reuniões de trabalho com diver-
sos organismos, dicastérios e comissões pontifícias da Santa Sé 
que se responsabilizam pela formação do clero, pela doutrina da 
fé, pela educação católica, pelo desenvolvimento humano inte-
gral, pela vida consagrada, entre outras.  Um momento esperado 
de toda a visita é o encontro dos bispos com o Santo Padre o Papa 
Francisco. Ele receberá o grupo e dialogará com os bispos para 
perceber as alegrias e esperanças, os desafios e preocupações da 
Igreja no Rio Grande do Sul. Encontrar o Papa é sempre motivo 
de renovar o sentimento de afeto e obediência aos seus ensina-
mentos. Ele tem a missão de confirmar seus irmãos na fé. Com 
ele professamos ser a Igreja una, santa, católica e apostólica.

Vale lembrar que os relatórios de cada diocese já foram 
enviados previamente, por isso tanto o Papa, como os cardeais 
das diversas congregações, terão alguma noção de como esta-
mos vivendo a fé cristã no atual contexto. Espera-se, também, 
que a partilha de experiências e o alargamento da visão eclesial 
proporcionado pela visita à Cidade Eterna, inspire a pastoral e a 
organização da Igreja em nossas arquidioceses.
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A Cruz, símbolo máximo da nossa fé
Dom João Baptista Barbosa Neto, OSB Monge do Mosteiro de São Bento (SP) 

A Cruz é o sinal mais apropri-
ado para sintetizar toda a vida cristã. 
Foi dependurado numa cruz que Je-
sus morreu por todos nós, derrotando 
a própria morte, pois a história não 
acabou ali. Muito pelo contrário, Ele 
ressuscitou três dias depois de sua en-

trega total. Como o próprio Jesus, muitos de seus seguidores 
também foram crucificados como forma de zombar deste 
sinal. Não sabiam eles que aquela era a maior honra para 
estes mártires.

Isto demonstra que os cristãos, desde os primeiros 
séculos, passaram a ser reconhecidos como seguidores da 
cruz. Mas há de se dizer que a representação artística de Je-
sus crucificado só se tornou algo comum alguns séculos de-
pois do fato ocorrido. Ela só se popularizou no século 4º, já 
sendo o cristianismo a religião oficial do Império Romano.

Esta popularização da Cruz teve uma grande propaga-
dora, que foi a mãe do Imperador Constantino (c. 272-337), 
Santa Helena (c. 250-330) que, entusiasmada, buscou os obje-
tos de referência da fé em Jesus na Judeia. Ela mesma para lá 
se dirigiu em busca dos lugares exatos e de tudo o que dizia re-
speito ao Salvador. Em Jerusalém, seguindo pistas de pessoas 
do lugar e de testemunhos antigos, encontrou o Santo Sepul-
cro e, junto a ele, a Cruz onde Jesus foi crucificado. Desta cruz 
foram feitas muitas relíquias, depois espalhadas pelo Império.

Aos poucos, a representação de Jesus crucificado pas-
sou a tomar conta dos lugares santos e de milhares de igrejas 
que, a partir de então, passaram a ser construídas. Mas de-
morou um pouco até ela chegar ao altar. A representação de 
um homem crucificado não era tão fácil de aceitar em muitos 
lugares. Era repugnante olhar para aquela cena. Embora real 
e necessária, a imagem do crucificado foi, aos poucos e timi-
damente, ganhando espaço. Já a cruz (sem o Cristo) foi bem 
mais aceitável, e já nos séculos II e III, ela estava presente nas 
catacumbas romanas, mesmo que disfarçadas como âncoras. 
Séculos depois, ela passou a dominar o alto dos campanários 
e nas cúpulas, a indicar o lugar sagrado e como objeto de 
culto em casa ou de forma particular portátil, podendo ser 
carregada de maneira discreta no bolso, por exemplo.

Ainda hoje, em diversos lugares a cruz vem sendo 
profanada, pisada, queimada, destruída por quem é contra 
o Cristo. Para estes, é um sinal horrível que os faz ter ódio. 
Quem a carregar é atacado e até mesmo morto, caso não 
venha a aceitar renegar sua fé na Cruz. Aliás, esta atitude é 
recorrente no cristianismo. Nunca deixou de existir.

Reconhecendo a grandeza do sinal da Cruz, a Igre-
ja instituiu uma festa para ela. Isso se deu na dedicação da 
Basílica do Santo Sepulcro, em 335. Desde então, a festa da 
Exaltação da Santa Cruz é celebrada em 14 de setembro.

Os sacerdotes também se utilizam do sinal para 
abençoar pessoas, lugares e objetos, a fim de se obter a 
proteção divina e afastar o mal. Da mesma maneira, os fiéis, 
sempre que iniciam uma oração, fazem sobre si o sinal da 
cruz, assim como também quando se sentem ameaçados por 
algo, pedindo que o Senhor da Vitória esteja a lhes proteger.

É muito popular a Oração de São Bento, contida em 
sua famosa Medalha, pois é uma invocação de exorcismo, 
a confiança na Cruz, a luz contra as trevas, a cruz contra o 
dragão:

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão 
o meu guia.

Retira-te, satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs.
É mau o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu 

veneno.
Amém!
Há diversos modelos de cruz, com significados espe-

cíficos: Cruz de São Pedro, Cruz de Santo André, Cruz de 
Santiago, Cruz de São Clemente, Cruz de Jerusalém, Cruz 
Latina, Cruz Grega, Cruz de Malta, Cruz Celta... é uma var-
iedade imensa, muitas vezes ligada à cultura de determina-
do lugar. Apesar disso, todas elas apontam para a Vitória de 
Cristo e nós somos vitoriosos com Ele.

Na Semana Santa, de modo particular na Sexta-feira 
da Paixão, na solene celebração das 15h, o sacerdote adentra 
o templo com um grande crucifixo velado. Numa procissão 
na qual ele faz três paradas a desvelar o crucifixo e a bradar 
em alto e bom som para que todos ouçam que aquele é o 
sinal máximo de nossa fé. Por fim, ao chegar ao altar, já 
com o crucificado totalmente desvelado, prostra-se diante da 
imagem e a beija com sincera devoção. Os fiéis o acompan-
ham com aquele gesto, formando uma fila acompanhada por 
cantos lamentosos.

Este ano, a cena ritual desta celebração será diferente 
devido à realidade da pandemia que impede a participação 
dos fiéis, com o intuito de evitar aglomeração e a propa-
gação do coronavírus. É obvio que tudo isto é muito triste. 
É como se a nossa cruz pesasse ainda mais. Por isso mesmo, 
a proposta é caminharmos juntos com Jesus. Ajudá-lo a car-
regar a cruz de todos nós. Contemplá-lo de maneira que nós 
possamos reconhecer nossa imagem n’Ele, pois a cruz que 
ele carrega é justamente a nossa. Ele mesmo nos diz que irá 
nos ajudar se nos juntarmos a Ele.

Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecar-
regados, e vos dareis descanso. Tomai sobre vós o meu jugo 
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. 
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. (Mt 11, 28-30)

Aceitar a CRISTO é aceitar a sua CRUZ, o sinal mais 
belo dos cristãos.
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153ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (149)
Tânia Madalosso

Bolo de fubá cremoso
Ingredientes  
3 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de óleo
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
4 ovos
1/2 xícara (chá) de coco ralado
1 xícara (chá) de requeijão cremoso
2 e 1/2 xícaras (chá) de fubá
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar
Modo de preparo
No liquidifi cador, bater os ovos, o leite, o açúcar, a farinha, 

o óleo, o parmesão, o coco e o requeijão até homogeneizar. Despe-
jar em uma tigela e misture o fubá e o fermento com uma colher. 
Transferir para uma forma de 25 cm x 35 cm untada e enfarinha-
da, e levar ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até 
assar e dourar. Deixar amornar, cortar em pedaços e servir.

Torta de frango e milho cremosa
• 2 xícaras (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de óleo
• 4 ovos
• 1 cubo de caldo de galinha

Ajudar e ser Ajudado              

• Sal a gosto
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar
• Queijo parmesão ralado para polvilhar
Recheio
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 1 cebola picada
• 3 dente de alho amassados
• 2 tomates picados
• 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
• 1/2 lata de ervilha escorrida
• 1/2 lata de milho verde escorrido
• 3 xícaras (chá) de frango cozido e desfi ado
• Sal e salsa picada a gosto
• 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
Modo de preparo
Levar uma panela ao fogo médio com o azeite e fritar a ce-

bola e o alho por 3 minutos. Juntar o tomate, o extrato, a ervilha, 
o milho, o frango, sal, salsa e refogar por 5 minutos. Misturar o 
requeijão e deixar esfriar. Bater no liquidifi cador o leite, o óleo, os 
ovos, o caldo e sal. Misture a farinha e o fermento com uma colher.

Despejar metade da massa em uma fôrma de 35cm x 25cm un-
tada e enfarinhada. Espalhar o recheio e cubra com a massa restante. 
Polvilhar com parmesão e levar ao forno médio, preaquecido, por 
40 minutos ou até dourar. Deixar amornar e sirva em pedaços.

16, Maria Busatta N.1939
20. Dom Adimir Antonio Mazali, OE 2020
      João Alberto Agnoletto N. 1966 
24, Pe. João Zappani, N. 1957
27, Pe. Leonardo Silva Pereira Fávero N (1994)

O objetivo desta 
dinâmica é mostrar que to-
dos devem ajudar uns aos 
outros na caminhada da 
catequese. Esta dinâmica 
demonstra a importância da 
comunicação entre os cate-
quizandos na catequese. 

Você vai precisar de tiras de pano para cobrir os olhos ou 
a boca dos participantes. Cada participante deve dizer se quer ser 
o "mudo" ou o "cego". A catequista venda os olhos de todos que 
escolheram ser cegos e a boca de todos que escolheram ser mudos. 
O grupo deve ser dividido em duplas e devem sair e escolher al-
gum objeto da sala, ou a Bíblia de cada criança. As duplas devem 

se ajudar utilizando os recursos de comunicação que possuem, os 
que têm os olhos vendados não enxergam, mas podem falar, e os 
que têm a boca vendada, não falam mas podem enxergar.

Após alguns minutos, cada dupla deve compartilhar como 
conseguiram achar determinado objeto, sem tirar as vendas da 
boca e dos olhos. Provavelmente haverá difi culdade em se comu-
nicar. Por isso o catequista deve deixar que cada dupla tente se 
expressar. Depois, as crianças tiram as vendas e compartilham a 
experiência que sentiram neste momento.

A catequista deve explicar que nesta dinâmica, pode-se 
aprender algumas virtudes que são importantes durante a caminha-
da da catequese, como a paciência, a escuta e a união entre todos 
que fazem parte da catequese.

Aniversários
de junho
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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

Do pão e do vinho,
o Corpo e o Sangue de Cristo

Para a vida do mundo 
e a remissão dos pecados


