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

- 1º, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, em Ara-
tiba.

- 02, no Seminário N. Sra. de Fátima, encontro voca-
cional para meninos a partir de 12 anos.

- 03 – São Pedro e São Paulo, Apóstolos – Dia do 
Papa – Óbolo de São Pedro (Coleta para as obras de cari-
dade do Papa em todas as comunidades) - Festa do padroeiro 
na sede paroquial São Pedro, Erechim

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

- 10 – 15º DTC-C – 09h, na igreja Santo André Bobo-
la, Centenário, missa e crismas.

- 11 - Dia Mundial da População. 
- 11 a 13, curso anual de formação permanente para os 

padres no Seminário de Fátima.
- 11, 19h, no Seminário de Fátima, encontro de forma-

ção para leigos.
- 12, Aniversário do início do ministério episcopal de 

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

São Cristóvão, Erechim.
- 15, 19h, Dom Adimir, Crismas em comunidade da 

Paróquia Sta. Teresinha, Estação.

- 16, 19h, Dom Adimir, Crismas em comunidade da 
Paróquia Sta. Teresinha, Estação.

- 17 - 16º DTC-C – 09h, Dom Adimir, Crismas na 
sede paroquial Sta. Teresinha, Estação.

- 18, 08h30 – reunião do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano.

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

- 24 – 17º DTC-C – Segundo Dia Mundial dos Avós 
e dos Idosos – festa de São Cristóvão na sede paroquial do 
mesmo nome, Erechim; 10h, missa e crismas na igreja Santa 
Ana, sede paroquial de Carlos Gomes.

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

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

- 30 e 31 de julho, festa de São Cristóvão, dos colonos 
e motoristas na sede paroquial São Francisco de Assis, Ma-
riano Moro.

- 31 – 18º DTC-C – 18h, Santuário N. Sra. de Fátima, 
Dom Adimir, missa de abertura do Mês Vocacional. 

Sinodalidade: o que é?
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador (BA)

...
Há diversos níveis de exercício da sinodalidade na 

Igreja. O primeiro realiza-se nas Igrejas particulares, com 
os seus vários organismos de comunhão. No segundo, estão 
as Províncias Eclesiásticas e as Conferências Episcopais. O 
terceiro nível é o da Igreja universal, com o Sínodo dos Bispos. 
“O Sínodo dos Bispos, representando o episcopado católico, 
torna-se expressão da colegialidade episcopal dentro duma 
Igreja toda sinodal”, afi rma Francisco. Dentre as iniciativas 
tomadas por ele para tornar mais efetiva a sinodalidade, está 
a ampliação da consulta na fase preparatória da Assembleia 
Sinodal, como ocorre atualmente, assim como uma maior 
participação na sua realização, valorizando o “sensus fi dei” 
(o “essencial da fé”).

De acordo com seu sentido etimológico, o termo 
grego “sínodo” signifi ca “caminhar juntos”. ...

... Para uma justa compreensão 
da sinodalidade, é importante retomar a 
eclesiologia do Concílio Vaticano II que 
apresenta a Igreja como “mistério”, sinal e instrumento de 
comunhão, e como “Povo de Deus”, no qual há diversidade 
de vocações e ministérios, mas “reina entre todos verdadeira 
igualdade quanto à dignidade e ação comum a todos os 
fi éis na edifi cação do Corpo de Cristo” (Lumen Gentium 
32).  Trata-se de uma Igreja servidora, ministerial, na qual a 
autoridade se exprime como serviço e o próprio Sucessor de 
Pedro se apresenta como “servo dos servos de Deus”.

... 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 do papa Francisco pelo Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos 2022

A Santa Sé publicou dia 10 de 
maio a mensagem do papa Francis-
co para o Segundo Dia Mundial dos 
Avós e do Idoso, que será em 24 de 
julho de 2022 com o tema: “Dão 
fruto mesmo na velhice”.

“Neste nosso mundo, queri-
das avós e queridos avôs, queridas 
idosas e queridos idosos, estamos 
chamados a ser artífices da rev-
olução da ternura! Façamo-lo aprendendo a usar cada vez 
mais e melhor o instrumento mais precioso e apropriado que 
temos para a nossa idade: a oração”.

Íntegra da mensagem
“Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15)
Caríssima, caríssimo!
O versículo 15 do Salmo 92 – «dão fruto mesmo na 

velhice » – é uma boa notícia, um verdadeiro «evangelho» 
que podemos, por ocasião do II Dia Mundial dos Avós e Ido-
sos, anunciar ao mundo. O mesmo vai contracorrente rel-
ativamente àquilo que o mundo pensa desta idade da vida 
e também ao comportamento resignado de alguns de nós, 
idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem nada 
mais esperar do futuro.

Muitas pessoas têm medo da velhice. Consideram-na 
uma espécie de doença, com a qual é melhor evitar qualquer 
tipo de contato: os idosos não nos dizem respeito – pensam 
elas – e é conveniente que estejam o mais longe possível, 
talvez juntos uns com os outros, em estruturas que cuidem 
deles e nos livrem da obrigação de nos ocuparmos das suas 
penas. É a «cultura do descarte»: aquela mentalidade que, 
enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios 
à sua fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados 
entre «nós» e «eles». Mas, na realidade, uma vida longa – 
ensina a Sagrada Escritura – é uma bênção, e os idosos não 
são proscritos de quem se deve estar à larga, mas sinais vivos 
da benevolência de Deus que efunde a vida em abundância. 
Bendita a casa que guarda um ancião! Bendita a família que 
honra os seus avós!

Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é 
fácil de entender, mesmo para nós que já a vivemos. Embora 
chegue depois dum longo caminho, ninguém nos preparou 
para a enfrentar; parece quase apanhar-nos de surpresa. As 
sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade 
da vida, mas não ajudam a interpretá-la: proporcionam pla-
nos de assistência, mas não projetos de existência. Por isso 
é difícil olhar para o futuro e individuar um horizonte para 
onde tender. Por um lado, somos tentados a exorcizar a vel-
hice, escondendo as rugas e fingindo ser sempre jovens, por 
outro parece que nada mais se possa fazer senão viver desi-

ludidos, resignados a não ter mais 
«frutos para dar».

O fim da atividade laboral e os 
filhos já autônomos fazem esmore-
cer os motivos pelos quais gastamos 
muitas das nossas energias. A con-
sciência de que as forças declinam 
ou o aparecimento duma doença po-
dem pôr em crise as nossas certezas. 

O mundo – com os seus ritmos acelerados, que sentimos 
dificuldade em acompanhar – parece não nos deixar alter-
nativa, levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Assim 
se eleva para o céu esta súplica do Salmo: «Não me rejeites 
no tempo da velhice; não me abandones, quando já não tiver 
forças» (71, 9).

Mas o mesmo Salmo, que repassa a presença do Sen-
hor nas diversas estações da existência, convida-nos a con-
tinuar a esperar: chegada a velhice e os cabelos brancos, o 
Senhor continuará a dar-nos a vida e não deixará que seja-
mos oprimidos pelo mal. Confiando n’Ele, encontraremos a 
força para multiplicar o louvor (cf. Sal 71, 14-20) e desco-
briremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural 
do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também 
o dom duma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, 
mas uma bênção!

Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender 
a viver uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espir-
itual, cultivando a nossa vida interior através da leitura as-
sídua da Palavra de Deus, da oração diária, do recurso habit-
ual aos Sacramentos e da participação na Liturgia. E, a par 
da relação com Deus, cultivemos as relações com os outros: 
antes de mais nada, com a família, os filhos, os netos, a quem 
havemos de oferecer o nosso afeto cheio de solicitude; bem 
como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos 
próximo com a ajuda concreta e a oração. Tudo isto ajudará 
a não nos sentirmos meros espetadores no teatro do mundo, 
não nos limitarmos a olhar da sacada, a ficar à janela. Ao 
contrário, apurando os nossos sentidos para reconhecerem a 
presença do Senhor, seremos como uma «oliveira verdejante 
na casa de Deus» (Sal 52, 10), poderemos ser uma bênção 
para quem vive junto de nós.

A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva 
pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, 
mas uma estação para continuar a dar fruto: há uma nova 
missão, que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos 
para o futuro. «A nossa sensibilidade especial de idosos, da 
idade anciã às atenções, pensamentos e afetos que nos tor-
nam humanos deve voltar a ser uma vocação para muitos. 
E será uma escolha de amor dos idosos para com as novas 
gerações». É o nosso contributo para a revolução da ternura, 
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uma revolução espiritual e desarmada da qual vos convido, 
queridos avós e idosos, a fazer-vos protagonistas.

O mundo vive um período de dura provação, marcado 
primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, 
depois por uma guerra que fere a paz e o desenvolvimento à 
escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado 
à Europa no momento em que está a desaparecer a geração 
que a viveu no século passado. E estas grandes crises correm 
o risco de nos tornar insensíveis ao facto de que existem out-
ras «epidemias» e outras formas generalizadas de violência 
que ameaçam a família humana e a nossa casa comum.

Perante tudo isto, temos ne-
cessidade duma mudança profunda, 
duma conversão, que desmilita-
rize os corações, permitindo a cada 
um reconhecer no outro um irmão. 
E nós, avós e idosos, temos uma 
grande responsabilidade: ensinar 
às mulheres e aos homens do nosso 
tempo a contemplar os outros com o 
mesmo olhar compreensivo e terno 
que temos para com os nossos netos. Aprimoramos a nossa 
humanidade ao cuidar do próximo e, hoje, podemos ser me-
stres dum modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis. 
A nossa atitude poderá, talvez, ser confundida com fraqueza 
ou servilismo, mas serão os mansos – não os agressivos e 
prevaricadores – que herdarão a terra (cf. Mt 5, 5).

Um dos frutos que somos chamados a produzir é o 
de guardar o mundo. «Todos nos sentamos nos joelhos dos 
avós, que nos tiveram ao colo»; mas hoje é o momento de 
colocar sobre os nossos joelhos – com a ajuda concreta ou 
mesmo só com a oração –, juntamente com os nossos netos, 
muitos outros assustados que ainda não conhecemos e que 
talvez fujam da guerra ou sofram por causa dela. Guardemos 
no nosso coração – como fazia São José, pai terno e solícito 
– os pequeninos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão do 
Sul...

Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e 
humilde, de que o mundo tanto precisa: não nos salvamos 
sozinhos, a felicidade é um pão que se come juntos. Teste-
munhemo-lo àqueles que se iludem de encontrar realização 
pessoal e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, 
mesmo os mais frágeis: até mesmo o deixarmo-nos cuidar 

– muitas vezes por pessoas que provêm doutros países – é 
uma maneira de dizer que é não só possível, mas também 
necessário vivermos juntos.

Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avôs, 
queridas idosas e queridos idosos, estamos chamados a ser 
artífices da revolução da ternura! Façamo-lo aprendendo a 
usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso 
e apropriado que temos para a nossa idade: a oração. «Tor-
nemo-nos, também nós, um pouco poetas da oração: ad-
quiramos o gosto de procurar palavras que nos são próprias, 
voltando a apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos 

ensina». A nossa imploração confi-
ante pode fazer muito: é capaz de 
acompanhar o grito de dor de quem 
sofre e pode contribuir para mudar 
os corações. Podemos ser «o “gru-
po coral” permanente dum grande 
santuário espiritual, onde a oração 
de súplica e o canto de louvor sus-
tentam a comunidade que trabalha e 
luta no campo da vida».

Deste modo o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma 
oportunidade para dizer mais uma vez, com alegria, que a 
Igreja quer fazer festa juntamente com aqueles que o Sen-
hor – como diz a Bíblia – «saciou com longos dias» (Sal 91, 
16). Celebremo-la juntos! Convido-vos a anunciar este Dia 
nas vossas paróquias e comunidades, a visitar os idosos mais 
abandonados, em casa ou nas residências onde estão hospe-
dados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. 
Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de 
quem já não espera nada de bom do futuro; e dum primeiro 
encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos 
abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo!

Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça 
de todos nós dignos artífices da revolução da ternura para, 
juntos, libertarmos o mundo da sombra da solidão e do 
demónio da guerra.

A todos vós e aos vossos entes queridos, chegue a 
minha Bênção, com a certeza da minha afetuosa proximi-
dade. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim!

Roma, São João de Latrão, na festa dos Santos Apósto-
los Filipe e Tiago, 3 de maio de 2022.

Francisco

“Família é antídoto para a pobreza material e espiritual”
Discurso do Papa Francisco aos participantes na plenária da Pontifícia Academia das Ciências Sociais  

Sala do Consistório, sexta-feira, 29 de abril de 2022

Estimadas Senhoras e Senhores!
Dou-vos as boas-vindas e desejo-vos bom trabalho 

nesta Sessão Plenária da Pontifícia Academia das Ciências 
Sociais. E agradeço ao Prof. Zamagni as suas amáveis e per-
spicazes palavras.

Focalizastes a vossa atenção na realidade da família. 
Aprecio esta escolha e também a perspectiva a partir da qual 
a considerais, ou seja, como “bem relacional”.  Sabemos 
que as mudanças sociais modificam as condições de vida do 
matrimónio e das famílias em todo o mundo. Além disso, 
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o contexto atual de crise prolonga-
da e múltipla põe à dura prova os 
projetos de famílias estáveis e feliz-
es. Podemos responder a esta situ-
ação voltando a descobrir o valor 
da família como fonte e origem da 
ordem social, como célula vital de 
uma sociedade fraterna, capaz de 
cuidar da casa comum.

A família está quase sempre em primeiro lugar na es-
cala de valores dos diferentes povos, pois está inscrita na 
própria natureza da mulher e do homem. Neste sentido, o 
matrimónio e a família não são instituições puramente hu-
manas, apesar das numerosas mudanças que sofreram ao 
longo dos séculos e das diferenças culturais e espirituais 
entre os vários povos. Para além de todas as diferenças, ex-
istem traços comuns e permanentes que revelam a grandeza 
e o valor do matrimónio e da família. No entanto, se este 
valor for vivido de forma individualista e particular, como 
em parte se verifica no Ocidente, a família pode ser isolada e 
fragmentada no contexto da sociedade. Assim, perdem-se as 
funções sociais que a família desempenha entre os indivídu-
os e na comunidade, especialmente em relação aos mais fra-
cos, tais como as crianças, as pessoas com deficiência e os 
idosos não autossuficientes.

Trata-se, pois, de compreender que a família é um bem 
para a sociedade , não como mera agregação de indivídu-
os, mas como uma relação  fundada num “vínculo de per-
feição mútua”, usando uma expressão de São Paulo (cf. Cl 
3, 12-14). Com efeito, o ser humano é criado à imagem e 
semelhança de Deus, que é Amor (cf. 1 Jo  4, 8,16). O amor 
recíproco entre o homem e a mulher representa um reflexo 
do amor absoluto e infalível com o qual Deus ama o ser hu-
mano, destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum 
da ordem social e do cuidado da criação.

O bem da família não é de tipo agregativo , ou seja, 
não consiste em agregar os recursos dos indivíduos para au-
mentar a utilidade de cada um, mas é um vínculo relacional 
de perfeição , que consiste em partilhar relações de amor 
fiel, confiança, cooperação, reciprocidade, das quais deri-
vam os bens dos membros individuais da família e, portan-
to, a sua felicidade. Entendida desta forma, a família, que é 
um bem relacional em si mesma, torna-se também a fonte de 
muitos bens e relações para a comunidade, como por exem-
plo uma boa relação com o Estado e as outras associações da 
sociedade, a solidariedade entre as famílias, o acolhimento 
de quem se encontra em dificuldade, a atenção aos últimos, 
o combate aos processos de empobrecimento, e assim por 
diante.

Este vínculo de perfeição, a que poderíamos chamar 
o seu “genoma social” específico, consiste na ação amorosa 
motivada pelo dom, por uma vida de acordo com a regra da 
reciprocidade generosa e da generatividade. A família hu-
maniza as pessoas através da relação do “nós” e, ao mesmo 
tempo, promove as diferenças legítimas de cada um. Isto, 

prestai atenção, é realmente impor-
tante para compreender o que é uma 
família, que não é apenas um grupo 
de pessoas.

O pensamento social da Igre-
ja ajuda a compreender este amor 
relacional próprio da família, como 
a Exortação Apostólica Amoris la-
etitia  procurou fazer, inserindo-se 

no sulco da grande tradição, mas com essa tradição, dando 
um passo em frente.

Um aspeto que gostaria de salientar é que a família é 
o lugar do acolhimento . Não se fala muito sobre isto, mas 
é importante. As suas qualidades são particularmente evi-
dentes nas famílias com membros frágeis ou portadores de 
deficiência. Estas famílias desenvolvem virtudes especiais, 
que aumentam a capacidade de amor e a resistência paci-
ente face às dificuldades da vida. Pensemos na reabilitação 
dos doentes, no acolhimento dos migrantes, e em geral na 
inclusão social das vítimas da marginalização, em todas 
as esferas sociais, especialmente no mundo do trabalho. A 
assistência domiciliar integrada para os deficientes graves 
põe em ação nos membros da família uma capacidade de 
cuidado que sabe responder às necessidades específicas de 
cada indivíduo. Pensemos também nas famílias que geram 
benefícios para toda a sociedade, incluindo as famílias ad-
otivas e de acolhimento. A família — como bem sabemos 
— é o principal antídoto contra a pobreza, tanto material 
como espiritual, assim como também para o problema do 
inverno demográfico ou da maternidade e paternidade irre-
sponsável. Estas duas coisas devem ser salientadas. O in-
verno demográfico é um assunto sério. Aqui na Itália é um 
assunto sério em comparação com outros países da Europa. 
Não pode ser deixado de lado, é um assunto sério! E a ir-
responsabilidade diante da maternidade e da paternidade é 
outro tema sério que se deve considerar para ajudar a evitar 
que isso aconteça.

A família torna-se um vínculo de perfeição e um bem 
relacional, quanto mais permite que a sua própria natureza 
floresça, quer por si só quer com a ajuda de outras pessoas 
e instituições, incluindo as governamentais. Políticas soci-
ais, económicas e culturais “amigas da família”  devem ser 
promovidas em todos os países. Elas incluem, por exemplo, 
políticas que permitem harmonizar a família e o trabalho; 
políticas fiscais que reconhecem as dificuldades familiares e 
apoiam as funções educativas das famílias através da adoção 
de instrumentos apropriados de equidade fiscal; políticas que 
acolhem a vida; serviços sociais, psicológicos e de saúde 
que se concentram no apoio às relações de casal e parentais.

Uma sociedade “amiga da família” é possível. Pois a 
sociedade nasce e evolui com a família. Nem tudo é contrat-
ual, nem tudo pode ser imposto por comando. Na realidade, 
quando uma civilização desarraiga da sua terra a árvore do 
dom como gratuidade , o seu declínio torna-se inevitável. 
Pois bem, a família é a principal plantadora da árvore da gra-
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tuidade. A relacionalidade praticada na família não assenta 
no eixo da conveniência nem do interesse, mas do ser, que 
se preserva até quando as relações são danificadas. Gostar-
ia de salientar este aspeto da gratuidade, pois não se pensa 
muito nele; é muito importante incluí-lo na reflexão sobre a 
família. Gratuidade na família: o dom, oferecer e receber o 
dom gratuitamente.

Creio que existem certas condições para redescobrir a 
beleza da família. A primeira é remover dos olhos da mente 
a “catarata” das ideologias que nos impedem de ver a real-
idade. É a pedagogia do mestre interior — a de Sócrates e 
Santo Agostinho — e não aquela que simplesmente procura 
consenso. A segunda condição é a redescoberta da corre-
spondência entre o matrimónio natural e o matrimónio sac-
ramental. Com efeito, a separação entre os dois acaba, por 
um lado, por levar as pessoas a pensar na sacramentalidade 
como algo acrescentado, extrínseco, e por outro corre-se o 

risco de abandonar a instituição da família à tirania do artifi-
cial. A terceira condição é, como recorda a Amoris laetitia , a 
consciência de que a graça do sacramento do matrimónio — 
que é o sacramento “social” por excelência — cura e eleva 
toda a sociedade humana e é um fermento de fraternidade. 
«Toda a vida do casal conjugal, toda a rede de relações que 
tecerão entre si, com os seus filhos e com o mundo, será 
imbuída e reforçada pela graça do sacramento que brota do 
mistério da Encarnação e da Páscoa, em que Deus mani-
festou todo o seu amor pela humanidade e se uniu intima-
mente a ela» (n. 74).

Caros amigos, enquanto vos confio estas reflexões, as-
seguro-vos mais uma vez a minha gratidão, o meu apreço pe-
las atividades desta Pontifícia Academia e também a minha 
oração por vós e pelas vossas famílias. Abençoo todos vós 
de coração. E também vós, por favor, não vos esqueçais de 
rezar por mim. Obrigado!

“O abuso sexual de crianças ofende
a vida em seu florescimento”

Discurso do Papa Francisco aos Membros da Pontifícia comissão para a Tutela dos Menores 
Sexta-feira, 29 de abril de 2022

Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia! Bem-vindos!

Sinto-me feliz por vos 
dar as boas-vindas após a con-
clusão da vossa assembleia 
plenária. Agradeço ao Cardeal 
O’Malley as suas palavras de 
introdução; e agradeço a todos 
vós a vossa dedicação ao tra-
balho de proteção das crianças, 
tanto na vossa vida profission-
al como no serviço aos fiéis. Os menores e as pessoas vul-
neráveis estão hoje mais seguras na Igreja graças também 
do vosso empenho. Muito obrigado, deveras. E gostaria de 
agradecer ao “grande teimoso” desta causa que é o Cardeal 
O’Malley, que vai em frente contra tudo, mas que a levou 
adiante. Obrigado, obrigado!

É um serviço que lhe foi confiado e que precisa de ser 
desempenhado com cuidado. Precisa da atenção contínua da 
Comissão, para que a Igreja não seja apenas lugar seguro 
para os menores e lugar de cura, mas seja plenamente con-
fiável para promover os seus direitos em todo o mundo. De 
facto, infelizmente não faltam situações em que a dignidade 
das crianças é ameaçada, e isto deveria ser uma preocupação 
para todos os fiéis e todas as pessoas de boa vontade.

Por vezes, a realidade do abuso e o seu impacto devas-
tador e permanente na vida das crianças parece sobrecarre-
gar os esforços daqueles que procuram responder com amor 
e compreensão. O caminho para a cura é longo, é difícil, re-
quer uma esperança bem fundamentada, esperança naquele 

que foi para a cruz e para além 
da cruz. Jesus ressuscitado car-
regou, e carrega para sempre, 
as cicatrizes da sua crucifi-
cação no seu corpo glorificado. 
Estas chagas dizem-nos que 
Deus nos salva não “saltando” 
os nossos sofrimentos, mas at-
ravés  dos nossos sofrimentos, 
transformando-os com o poder 
do seu amor. O poder curativo 

do Espírito de Deus não nos engana; a promessa de nova 
vida de Deus não nos falta. Só precisamos de ter fé em Jesus 
ressuscitado e colocar nossa vida nas feridas do seu corpo 
ressuscitado.

O abuso, em todas as suas formas, é inaceitável. O 
abuso sexual de crianças é particularmente grave, pois 
ofende a vida enquanto está a florescer naquele momento. 
Em vez de florescer, a pessoa abusada é ferida, por vezes de 
forma indelével. Recebi recentemente uma carta de um pai, 
cujo filho foi abusado e, por isso, não conseguiu sair do seu 
quarto durante muitos anos, carregando as consequências do 
abuso, até na família, diariamente. As pessoas abusadas por 
vezes sentem-se aprisionadas entre a vida e a morte . Estas 
são realidades que não podemos eliminar, por muito doloro-
sas que sejam.

O testemunho dos sobreviventes representa uma feri-
da aberta no corpo de Cristo que é a Igreja. Exorto-vos a 
trabalhar diligente e corajosamente para tornar estas feridas 
conhecidas, para procurar aqueles que delas sofrem e recon-
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hecer nestas pessoas o testemunho do nosso Salvador sofre-
dor. Pois a Igreja conhece o Senhor Ressuscitado na medida 
em que o segue como Servo sofredor. Este é o caminho para 
todos nós: bispos, superiores religiosos, sacerdotes, diáco-
nos, pessoas consagradas, catequistas, fi éis leigos. Cada 
membro da Igreja, de acordo com o seu estado, é chamado a 
assumir a responsabilidade de prevenir abusos e de trabalhar 
pela justiça e pela cura.

Agora gostaria de dizer uma palavra sobre o vosso fu-
turo. Com a Constituição Apostólica Praedicate Evangeli-
um  — o Cardeal mencionou-a — estabeleci formalmente a 
Comissão como parte da Cúria Romana, no âmbito do Di-
castério para a Doutrina da Fé (cf. n. 78). Talvez algumas 
pessoas possam pensar que esta colocação possa pôr em ris-
co a vossa liberdade de pensamento e ação, ou talvez até 
diminuir a importância das questões das quais vos ocupeis. 
Não é esta a minha intenção nem a minha expetativa. E con-
vido-vos a permanecer vigilantes para que isto não aconteça.

A Comissão para a Tutela dos Menores foi instituída 
no Dicastério que se ocupa dos abusos sexuais por parte dos 
membros do clero. Ao mesmo tempo, fi z distinção entre a 
vossa direção e os vossos funcionários, e continuareis a rel-
acionar-vos diretamente comigo através do vosso Presidente 
Delegado. Está [colocada] ali, porque não se poderia ter uma 
“comissão satélite” que se deslocasse sem estar ligada ao or-
ganograma. Está lá, mas com um presidente próprio nomea-
do pelo Papa. Desejo que proponhais os melhores métodos 
para a Igreja proteger os menores e as pessoas vulneráveis 
e que ajudeis os sobreviventes a sarar, tendo em conta que a 
justiça e a prevenção são complementares. De facto, o vosso 
serviço proporciona uma visão proativa e prospetiva das 
melhores práticas e procedimentos que podem ser imple-
mentados em toda a Igreja.

Foram lançadas sementes importantes a este respeito, 
de muitos quadrantes, mas há ainda muito a fazer. A Con-
stituição Apostólica  marca um novo começo. [Coloca-se] 
no organograma da Cúria naquele Dicastério, mas sois in-
dependentes, com um presidente nomeado pelo Papa. Inde-
pendentes. É vossa tarefa expandir o alcance desta missão 
de modo a que a tutela e o cuidado de pessoas abusadas se 
tornem a norma em todas os âmbitos da vida da Igreja. A 
vossa estreita colaboração com o Dicastério para a Doutrina 
da Fé e com outros Dicastérios deve enriquecer o vosso tra-
balho e ele, por sua vez, deve enriquecer o da Cúria e das Ig-
rejas locais. O modo como isto pode ser feito da forma mais 
efi caz deixo-o à Comissão e ao Dicastério, aos Dicastérios. 
Trabalhando em conjunto, eles dão expressão concreta ao 
dever da Igreja de proteger quantos se encontram sob a sua 
responsabilidade. Tal dever baseia-se na conceção da pessoa 

humana na sua dignidade intrínseca, com especial atenção 
para com os mais vulneráveis. O compromisso a nível da Ig-
reja universal e das Igrejas particulares implementa o plano 
de proteção, cura e justiça, de acordo com as suas respetivas 
competências.

As sementes que foram lançadas estão a começar a dar 
bons frutos. A incidência de abusos contra menores por parte 
do clero tem mostrado um declínio durante vários anos nas 
partes do mundo onde existem dados e recursos fi áveis. An-
ualmente, gostaria que me preparásseis um relatório sobre 
as iniciativas da Igreja para proteger os menores e os adultos 
vulneráveis. Isto pode ser difícil no início, mas peço-vos que 
comeceis por onde é necessário para podermos fornecer um 
relatório fi ável sobre o que acontece e o que precisa de mu-
dar, para que as autoridades competentes possam agir. Tal 
relatório será um fator de transparência e responsabilidade 
e — espero — dará uma indicação clara do nosso progres-
so neste compromisso. Se não houver progresso, os fi éis 
continuarão a perder a confi ança nos seus pastores, tornan-
do cada vez mais difícil a proclamação e o testemunho do 
Evangelho.

Contudo, existem também necessidades mais imedi-
atas que a Comissão pode ajudar a resolver, especialmente 
para o bem-estar e cuidado pastoral das pessoas que foram 
abusadas. Segui com interesse as formas como a Comissão, 
desde a sua criação, tem providenciado lugares para ouvir e 
reunir-se com as vítimas e sobreviventes. Fostes de grande 
ajuda na minha missão pastoral para aqueles que vieram 
até mim com as suas dolorosas experiências. É por isso que 
vos exorto a ajudar as Conferências episcopais — e isto é 
muito importante: ajudar e supervisionar no diálogo com as 
Conferências episcopais — a criar centros especiais onde 
as pessoas que sofreram abusos e os seus familiares possam 
encontrar acolhimento e escuta atenta e ser acompanhadas 
num caminho de cura e justiça, como indicado no Motu 
Proprio Vos estis lux mundi  (cf. art. 2). Este compromisso 
será também uma expressão da natureza sinodal da Igreja, 
da comunhão, da subsidiariedade. Não vos esqueçais da re-
união que tivemos há quase três anos com os Presidentes das 
Conferências episcopais. Eles devem constituir comissões e 
todos os meios para levar a cabo os processos de cuidado das 
pessoas abusadas, com todos os métodos de que dispõem, e 
também para os abusadores, como os punir. E deveis super-
visionar isto. Por favor, recomendo-vos.

Prezados irmãos e irmãs, agradeço-vos de coração 
todo o trabalho que realizastes. Rezo por vós e peço-vos que 
oreis por mim, pois este trabalho não é fácil. Obrigado! Deus 
continue a derramar as suas bênçãos sobre vós. Deus vos 
abençoe, obrigado!

Livraria Diocesana – No Centro de Pastoral, logo na entrada da esplanada do Santuário, tem o objetivo de 
dar suporte bibliográfi co e fi nanceiro à pastoral e disponibilizar lembranças e subsídios diversos. Dispõe de  
Bíblias de diversas edições, livros de catequese, liturgia, refl exão, Lecionário Dominical e Semanal; cartões 

de mensagens; imagens terços e outros objetos religiosos.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2022

8 Visita ad Limina, Voz da Diocese e homilia de Dom Adimir

VISITA “AD LIMINA APOSTOLORUM”
Caríssimos. Partilho com todos um 

pouco do que foi a visita “Ad Limina Apos-
tolorum” dos Bispos do regional Sul 3 – do 
Rio Grande do Sul, neste início do mês de 
maio.

Esta visita, ou melhor, esta peregri-
nação a Roma para a visita ao túmulo dos 
Apóstolos Pedro e Paulo e em especial ao 
sucessor de Pedro, o Papa Francisco, foi 
marcada, em primeiro lugar, pela expectati-
va já motivada anteriormente pelo adiamen-
to causado pela Pandemia do Coronavirus. 
Depois, a grande maioria dos bispos do Rio 
Grande do Sul, não havia tido a oportunidade 
de participar de uma visita “ad limina”. 

Tivemos uma semana intensa, com 27 compromissos 
para o grupo. Iniciamos no dia 2, segunda-feira, com a Mis-
sa na Basílica, diante do túmulo do Apóstolo Pedro, onde 
renovamos nossa missão e comunhão com ele, como suces-
sores dos apóstolos. Visitamos diversos organismos onde 
pudemos ser ouvidos, apresentando nossas alegrias e desa-
fios e receber dos responsáveis, uma orientação segura para 
prosseguirmos nas tarefas que nos foram confiadas.

Dia 3, celebramos na Basílica de São João do Latrão, 
Catedral de Roma e Igreja Mãe, unidos mais uma vez com o 
Papa Francisco, reafirmando a universalidade da Igreja e sua 
unidade. Seguimos a agenda passando por diversos setores 
da Santa Sé para esta partilha de nossa realidade eclesial.

Pedimos a intercessão de Maria pela nossa Igreja do 
Rio Grande do Sul, na Basílica de Santa Maria Maior, a 
maior Igreja dedicada a Maria, no dia 4. Nos organismos da 
Igreja, entendemos muito de sua organização e acolhemos 
muitas mensagens de estímulo e acolhimento das alegrias e 
projetos de nossa caminhada eclesial e social.

O ponto alto e mais esperado, sem dúvi-
da nenhuma, foi o encontro com o Santo Padre, 
o Papa Francisco, na manhã do dia 05, após a 
missa no Colégio Pio Brasileiro. Foi emocio-
nante e um momento central de nossa visita a 
Roma. Ele nos acolheu como um pai; escut-
ou-nos como filhos e nos orientou como pastor. 
Tivemos a oportunidade de manifestar nossa 
gratidão, comunhão e fidelidade na tarefa que 
como Igreja nós assumimos. Com muita simpli-
cidade e com profundo respeito, ele manifestou 
sua esperança em nós para caminharmos juntos 
na construção de uma Igreja viva, acolhedora, 
misericordiosa, próxima de todos e anunciado-

ra da esperança. Foram duas horas de diálogo fraterno e muita 
alegria. “Estávamos entre irmãos” podemos afirmar. 

Concluímos a visita, no dia 6, com a missa na Basílica 
São Paulo fora dos Muros e com encontros em mais alguns  
organismos da Santa Sé e que nos ajudaram a olhar para o 
mundo da Evangelização, da Família, da Comunicação e out-
ros, com os seus desafios e a sua importância para o anuncio 
do Evangelho que se faz em todo mundo com suas particulari-
dades, sem perder a essência da mensagem deixada por Jesus: 
“Viver o amor e a fraternidade, em comunhão na diversidade”.

Eu particularmente fechei a viagem a Roma com uma 
peregrinação a Assis, cidade de São Francisco e a visita ao 
túmulo do Beato Carlo Acutis, momento que também trouxe 
alegria em meio à emoção de ver um grande testemunho de 
fé, devoção a Maria e grande amor à Eucaristia. Como dizia 
ele: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”. 

Deus seja louvado por esta bela experiência eclesial e espir-
itual para o fortalecimento de nossa missão na Igreja e no Mundo.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Festa da Divina Misericórdia
(Voz da Diocese – 24.04.22)

Saudamos todos os irmãos e irmãs que 
acompanham Voz da Diocese e convidamos a re-
fletir conosco a liturgia deste 2º Domingo do Tem-
po Pascal – Festa da Divina Misericórdia.

Esta Festa foi instituída para toda a Igreja 
pelo saudoso Papa São João Paulo II no ano de 2000 
para ser celebrada sempre no segundo domingo de 
Páscoa. Segundo consta, era um desejo do próprio 
Jesus que fora revelado como um pedido especial a Santa 
Faustina Kowalska, uma religiosa polonesa, em 1931. Este 
domingo coincide com o Evangelho de João quando Jesus, no 
primeiro dia da semana, no dia de sua ressurreição aparece aos 
apóstolos e institui o sacramento da confissão (Jo 20,19-23).

Santa Faustina escreveu esta revelação em 
seu diário: “Desejo que a Festa de Misericórdia 
seja um refúgio para todas as almas, especial-
mente para os pecadores. Neste dia estarão abertas 
as entranhas da minha Misericórdia. Derramarei 
um mar de graças nas almas que se aproximarem 
da fonte da minha Misericórdia. A alma que se 
confessar e comungar alcançará o perdão das cul-

pas e castigos. Nesse dia estarão abertas as comportas div-
inas, pelas quais fluem as graças. Desejo que seja celebra-
da solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A 
humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte de 
minha misericórdia” (Diário n. 699).
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Prezados irmãos e irmãs. A Festa da Divina Misericór-
dia é um convite a todo cristão para experimentar a própria 
Misericórdia de Deus através do sacramento da confissão, 
entendendo ainda que, conhecendo e confiando na Misericór-
dia de Deus, compreendemos sua acolhida e o seu perdão.

Recordando o Evangelho de São João, vemos o pri-
meiro encontro de Jesus com seus discípulos, após a paixão 
e a morte na cruz. Apenas o discípulo amado foi quem havia 
permanecido aos pés da cruz, com Maria, a Mãe de Jesus 
e Maria de Cléofas, conforme no relato da paixão. Porém, 
mesmo depois de ter sido traído por Judas Iscariotes, negado 
por Pedro e abandonado pelos outros discípulos, Jesus Res-
suscitado os reencontra. Entra no lugar onde estavam dese-
jando-lhes a paz, transmitindo-lhes os dons do Espírito San-
to e a missão de perdoar. “Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem 
não os perdoardes, eles lhes serão retidos” (Jo 20, 22b - 23).

A experiência com Jesus ressuscitado traz consigo uma 
grande missão aos apóstolos e revela mais uma vez como 
Deus é bom e misericordioso. Assim também diz o salmista: 
“Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! Eterna é a sua 
misericórdia!” (Sl 117). Quando tudo parece ter chegado ao 
fim na cruz, Jesus Ressuscitado alegra seus discípulos e mar-

ca um novo começo com o sinal de paz como dom derramado 
sobre eles. Assim, o testemunho dos discípulos é verdadeiro. 

Na Primeira Leitura do Livro dos Atos dos Apósto-
los narra a formação das primeiras comunidades e mostra 
que os sinais que os apóstolos realizam e o testemunho que 
eles dão, converte numerosa multidão. Nos fala da adesão 
incontável dos fiéis à comunidade. Vendo uma comunidade 
realmente fraterna, as pessoas começam a questionar. O 
que isso significa? Sobretudo, quando os sinais prodigiosos 
acompanham esta comunidade. Sinais que devem conduzir 
a Jesus de Nazaré, cuja ressurreição a comunidade proclama 
e torna Jerusalém, a primeira comunidade a dar testemunho 
de Cristo Ressuscitado.

Caríssimos irmãos e irmãs. Acolhendo a mensagem 
deste Domingo da Divina Misericórdia, acorramos ao en-
contro da graça que nos é oferecida pelo Sacramento da 
Confissão e experimentemos o amor de Deus derramado so-
bre nós como comunidade de irmãos, testemunhando a todos 
que o “Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia”.

“Jesus, eu confio em vós!” Amém.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

“Dia do Trabalho”
(Voz da Diocese – 1º.05.22)

Prezados irmãos e irmãs que acom-
panham Voz da Diocese, nossa saudação 
de paz e alegria, no espírito do Cristo 
Ressuscitado. Também saudamos todos 
os trabalhadores (as) suplicando copiosas 
bênçãos do céu, pela intercessão de São 
José Operário.

O Papa Pio XII, no ano de 1955, insti-
tuiu para toda a Igreja, a Festa de São José 
Operário neste dia 1º de maio em que recor-
damos a “Festa do Trabalho”. São José é o 
modelo de operário. Ele, o humilde carpinteiro de Nazaré que 
realizou seu trabalho como expressão de seu amor e para o 
sustento da Família de Nazaré, que dentre seus membros es-
tava Jesus.

Unido a São José, Jesus também aprendeu esta profis-
são durante os anos que esteve junto à família em Nazaré, 
desde o episódio do Templo aos doze anos até o início de 
sua vida pública, período este que nada nos é relatado no 
Evangelho.

“O trabalho dignifica o homem”. O trabalho é um di-
reito de todos para o sustento de si e dos que estão sob os 
seus cuidados. Assim, queremos expressar neste Dia do Tra-
balho, nossa gratidão a todos os trabalhadores (as), operária 
(as) na construção de um mundo melhor e uma vida susten-
tada com dignidade. Também nos solidarizamos com os sof-
rimentos de todos (as) os desempregados (as), privados de 

seu sustento básico e de muitas famílias nas 
quais falta o mínimo necessário para uma 
vida com dignidade.

Caríssimos irmãos e irmãs. Neste 
tempo pascal lembramos que a liturgia nos 
convida a renovar a esperança no Cristo 
Ressuscitado e a construir uma comunidade 
capaz de dar testemunho da missão realiza-
da por Ele. Na primeira leitura, os apóstolos 
dão testemunho do Ressuscitado, expresso 
na pregação de Pedro e dos outros apósto-

los: “É preciso obedecer a Deus antes que aos homens” (At. 
5,29b). Mesmo estando proibidos pelo Sumo Sacerdote, não 
se deixaram vencer e ficaram felizes por sofrerem perse-
guições e açoites, e “por terem sido considerados dignos de 
injúrias por causa do nome de Jesus” (At. 5, 41).

O texto do Evangelho deste 3º Domingo da Páscoa 
mostra a terceira aparição de Jesus aos apóstolos quando es-
tes estavam no ordinário de seus trabalhos, ou seja, na pesca, 
pois eram pescadores. Sem reconhecer Jesus, escutam sua 
palavra e são obedientes, fazendo uma grande pesca. Jesus 
os convida em seguida a comer com ele do fruto de seus 
trabalhos: “Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o 
por eles. E fez a mesma coisa com o peixe” (Jo 21,13). Em 
seguida, o Evangelho apresenta um diálogo entre Jesus e Pe-
dro. Confirmando, por três vezes, seu amor a Jesus, Pedro 
se torna o responsável pelos demais e pela Igreja nascente: 
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“Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21, 17). Desta forma, a 
missão de Jesus ganha sua continuidade pela vida e pregação 
dos Apóstolos e por toda a Igreja que, fundada sob o alicerce 
dos mesmos, vive sua missão no mundo como expressão do 
amor a Cristo e da fé daqueles que “estiveram e comeram 
com Ele depois de sua ressurreição”.

Caríssimos. Renovemos nossa fé como discípulos 
missionários de Jesus Cristo, trabalhando na promoção da 
vida e da paz e comprometidos com a construção de uma so-

ciedade justa e solidária, especialmente com nossos irmãos 
e irmãs trabalhadores (as). 

Pela intercessão de São José Operário, invocamos 
copiosas bênçãos de Deus sobre todos (as) e desejemos um 
bom domingo.

São José Operário, rogai por nós! Amém.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Dia Internacional da Familia
(Voz da Diocese – 15.05.22)

Minha saudação a todos os irmãos 
e irmãs que acompanham Voz da Dio-
cese, no espírito do Cristo Ressuscitado 
e na alegria de vivermos a fraternidade 
e o amor como identidade de nossa vida 
cristã. Uma saudação especial a todas as 
famílias ao celebrarmos neste dia 15 de 
maio o “Dia Internacional da Família”. 

Prezados irmãos e irmãs. No dia 20 
de setembro de 1993, a Assembleia Ger-
al da ONU – Organização das Nações 
Unidas definiu o dia 15 de maio como o 
Dia Internacional da Família. Esta data passou a ser celebra-
da em 1994 com o objetivo de demonstrar a importância da 
família para o desenvolvimento da vida humana; valorizar a 
família como o primeiro espaço da convivência social; pro-
mover os valores da vida familiar como o amor, o respeito, a 
unidade e a harmonia; despertar a família como responsável 
pela educação das crianças e jovens, particularmente para 
a vida em sociedade; discutir os problemas relacionados a 
vida familiar e outros.

Essa celebração do Dia Internacional da Família 
deve, portanto, despertar em todos nós, a importância da 
vida familiar para a construção de uma sociedade fraterna 
e solidária, sustentada pelos relacionamentos maduros, har-
moniosos e cientes de seus direitos e deveres.

Rezemos por todas as famílias trazendo presente espe-
cialmente aquelas que passam pelas dificuldades econômi-
cas, pelas crises de relacionamentos e por conflitos entre 
seus membros. Peçamos por todos aqueles e aquelas que 
sofrem a ausência de suas famílias e agradeçamos a Deus 
pelo amor, pela alegria e pela esperança vividas no seio de 
tantas famílias que são sinais da vida que almejamos para 
todos.

Caríssimos irmãos e irmãs. A Palavra de Deus tam-
bém ilumina nossa vida e a vida de nossas famílias para uma 
maior correspondência ao projeto de Deus. O centro da men-
sagem da liturgia deste final de semana está na vivência do 
amor e da fraternidade pelas primeiras comunidades cristãs, 
alargando a grande família dos seguidores de Jesus.

Na Primeira Leitura, vemos Pau-
lo e Barnabé em missão levando a to-
das as comunidades por eles visitadas, o 
princípio do amor como identidade cris-
tã. Com isso, cresce entre os membros 
destas comunidades, a fraternidade, a 
mútua ajuda e a superação das dificul-
dades diárias. Tornam-se testemunhas 
do seguimento de Jesus numa vida 
comunitária e familiar que vislumbra 
o projeto anunciado por Jesus na con-
strução de “um novo céu e uma nova 

terra” (Ap. 21,1), esperança esta apresentada a nós na se-
gunda leitura.

No Evangelho encontra-se o fundamento de todo o en-
sinamento de Jesus que estando a deixar seus discípulos para 
voltar aos céus, anuncia o seu testamento: “amai-vos uns aos 
outros, assim como eu vos amei” (Jo 13,34). É síntese de 
tudo o que Ele viveu e ensinou.

Irmãos e irmãs. O primeiro amor que experimentamos 
é aquele vivido no seio de nossas famílias. Assim, ao cel-
ebrarmos o Dia Internacional da Família, resgatemos este 
mandamento de Jesus nas relações familiares, superando as 
diferenças e os conflitos nelas existentes e a partir destes 
novos relacionamentos, estendamos este valor à vida das 
comunidades onde estamos inseridos, como testemunhas do 
grande amor de Deus manifestado a nós, a grande família de 
Deus.

Que Maria Santíssima a quem recordamos neste mês 
de maio, de uma maneira toda especial, nos ajude a acolher 
serenamente os ensinamentos de seu filho Jesus para viver-
mos os valores cristãos no seio de nossas famílias e deste ag-
ora vislumbrarmos “novo céu e uma nova terra” (Ap. 21,1) 
para toda a humanidade. Que Deus derrame muitas bênçãos 
sobre todas as nossas famílias.

Jesus, Maria e José! Nossa família vossa é!
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS
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Espírito de Discernimento
(Voz da Diocese – 22.05.22)

Minha saudação a todos os irmãos e 
irmãs que acompanham Voz da Diocese. Cele-
bramos o 6º Domingo da Páscoa e nele somos 
convidados a mergulhar mais uma vez no en-
sinamento de Jesus para a vivência do Amor 
e para dar sentido à vida de Comunidade, 
guiados pelo Espírito Prometido, o qual nos 
auxilia na abertura ao diálogo, e no discerni-
mento das melhores soluções ante os desafios 
que se os aparecem na ação evangelizadora.

 Antes da reflexão da Palavra de Deus, quero exor-
tar a todos que, tendo superado a grande crise sanitária da 
pandemia do Coronavírus, embora tenhamos que manter 
ainda alguns cuidados, é hora de voltar a participar presen-
cialmente de nossas celebrações comunitárias, valorizando o 
Domingo como “Dia do Senhor”. Nada substitui a missa ou 
a celebração dominical presencial, a não ser em caso de reais 
impossibilidades de no deslocamento até nossas igrejas. É 
na comunidade que aprendemos a renovar nossa fé e nosso 
espírito fraterno. É na comunidade que somos alimentados 
pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, sinais da presença 
de Jesus Cristo Ressuscitado que nos leva à comunhão com 
Deus e com os irmãos e irmãs.

 Na Primeira Leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos 
a Igreja em expansão, e, devido a isso, no enfrentamento dos 
primeiros desafios impostos à evangelização. Entre eles está 
o processo de aceitação e entrada dos pagãos ao cristianis-
mo, segundo uma questão polêmica: Deve-se impor também 
a eles a lei de Moisés?  Precisa ser hebreu para se tornar 
cristão? A Salvação vem pela “circuncisão” e pela observân-
cia da Lei de Moisés ou única e exclusivamente por Cristo? 
Desta forma, os Apóstolos reunidos em Assembleia Concil-
iar, chamado Concílio de Jerusalém, realizado por volta do 
ano 49, reagem com discernimento e, dóceis à vontade do 
Espírito, apresentam a solução do problema, a saber: “Deci-
dimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, 
além do indispensável... (At 15,28)”. Assim, os Apóstolos 
resolveram o conflito com o diálogo e abertura às moções 
do Espírito Santo. Eis um grande ensinamento que a Igreja 
nascente, reunida em Assembleia em Jerusalém, se nos apre-
senta: é preciso enfrentar os desafios e resolver os problemas 

sempre com espírito de discernimento, conju-
gado à escuta e ao diálogo.

 A Leitura do Apocalipse de São João 
propõe um olhar para a direção final da vida, 
ou seja, a construção da “Jerusalém Celeste”, 
baseada na comunhão com Deus, na vivência 
fraterna e na busca da vida plena para todos. 
A “Nova Jerusalém” é um lugar de proteção e 
felicidade plena, onde viveremos a vida defin-

itiva no seio da Trindade.
 O Evangelho nos convida a abrir o coração para a 

ação do Espírito Santo que será enviado à Igreja. Recorda 
Jesus: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e 
o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa 
morada [...] Mas, o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará 
tudo o que eu vos tenho dito” (Jo 14, 23.26). Jesus anuncia 
sua partida aos apóstolos, mas garante o envio do Espírito 
Santo que ensinará e ajudará a recordar a sua proposta. É 
o Espírito Santo que guiará a Igreja e manterá a comunhão 
com Ele, reafirmando sua promessa de ser presença na vida 
de todos, até os confins do mundo (cf. Mt 28,16-20).

 Caríssimos irmãos e irmãs. Todos os problemas que 
surgem em nossa vida, seja no campo pessoal ou comu-
nitário, precisam ser refletidos para se chegar a uma decisão 
de como resolvê-los. É verdade também que nem sempre 
encontramos respostas. Por isso, aprendemos a lição de que, 
para viver a comunhão com projeto de Jesus, na esperança 
de uma vida plena para todos, precisamos estar abertos à 
ação do Espírito Santo que nos oferece sempre o justo dis-
cernimento. Peçamos a graça de viver com a sabedoria e as 
luzes do Espírito Santo Prometido por Jesus, o qual derrama 
sobre nós a abundância de seus dons. 

 Que Maria, Mãe de Jesus, a quem recordamos com 
carinho especial neste mês de maio, ajude-nos a estarmos, 
como ela, abertos sempre ao Projeto de Deus; e, assim se-
jamos fortalecidos na fé, na esperança e na prática do amor. 
Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim – RS

Homilia na missa de ordenação diaconal de Valdir Pauletto
Capela São João – São Valentim – 14/5/2022 – 10h

Observação: Em vista do espaço e da segunda parte 
de cada homilia – sobre as atribuições e compromissos do 
Diácono permanente serem, obrigatoriamente iguais ,não 
são inseridas todas no jornal 

Minha saudação ao Mons. Agostinho Dors; nosso 
vigário geral; ao Pároco desta Paróquia de São Valentim, 

Pe. Alvise Follador; aos demais Padres e Diáconos; Consa-
gradas, Seminaristas; Equipe de Liturgia; Pe. Sala e equipe 
que anima com os cantos desta celebração, irmãos e irmãs 
presentes. Uma saudação e agradecimento especial à es-
posa dona IVANI pela acolhida e aceitação desta missão de 
seu esposo Valdir. Também ao filho ANDERSON e à filha 
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FRANCIELE pelo apoio que deram ao 
pai. Saúdo os demais familiares do nos-
so Ordenando Valdir, que hoje assume 
o sacramento da ordem no grau do di-
aconato permanente.

Toda ordenação nos anima e nos 
dá esperança que ela desperte também 
novas vocações para a Igreja diocesa-
na, seja para o sacerdócio como ao di-
aconato permanente; à vida religiosa e 
missionária e fortaleça ainda a vocação ao matrimonio de 
onde surgem todas as vocações.

Queridos irmãos e irmãs. Quero, em primeiro lugar, 
recordar o que nos diz a liturgia da Palavra escolhida espe-
cialmente para esta celebração.

A Primeira Leitura do Livro dos Atos dos Apósto-
los narra a formação das primeiras comunidades e mostra 
que os sinais que os apóstolos realizam e o testemunho que 
eles dão convertem uma grande multidão. Fala-nos que 
cresce o número de fiéis que passam a fazer parte da comu-
nidade, motivados pelo testemunho da comunidade que vive 
um relacionamento fraterno e, sobretudo, quando veem os 
sinais prodigiosos realizados pelos Apóstolos em meio a esta 
comunidade. Sinais que aproximam o povo de Jesus Ressus-
citado, e que a comunidade anuncia a todos.

Neste contexto do crescimento da comunidade 
cristã é que surge o Diaconato. Homens escolhidos pelos 
Apóstolos para ajudarem no serviço da caridade. “Então, os 
Apóstolos, depois de rezarem, escolheram sete homens re-
pletos do Espírito Santo e impuseram as mãos sobre eles”. 
Tornaram-se os primeiros diáconos da Igreja. Hoje, como 
sucessor dos Apóstolos, também impomos as mãos sobre 
homens escolhidos e preparados para dar continuidade a esta 
missão na Igreja. 

A Leitura da Carta de São Paulo 
aos Filipenses convida todos os cris-
tãos a viver de acordo com a Palavra 
ensinada por Jesus, dizendo: “Vivei à 
altura do Evangelho de Cristo”. As-
sim, mais do que os cristãos, o consa-
grado pelo ministério ordenado, deve 
viver mais profundamente este ensina-
mento.

Caro Valdir: Escolheste o texto do Evangelho de 
Mateus como lema: “O Semeador saiu para semear” (cf. 
Mt 13,3b). Assim, com a inspiração neste lema deverás ser 
sempre o Semeador a lançar a boa semente na terra. Como 
Jesus lançou sempre a Boa semente, tu como Semeador 
deves ter este compromisso de cultivar e preparar a boa se-
mente da Palavra de Deus para ser lançada no terreno que é o 
coração de todos aqueles e aquelas que estarão ao teu redor, 
a começar pela tua família onde começa a tua missão e se es-
tende aos demais. Como um bom semeador, o Senhor te cha-
ma ao anúncio do Evangelho pela palavra e pelo exemplo, 

mas te chama ainda ao serviço da cari-
dade. Lembra-te: O Senhor te chama e 
te envia para semear e não para colher. 
Então lança a semente na terra e não te 
preocupes com a colheita. “Um plan-
ta, outro cultiva e outro colhe”. Isto 
é sinal de generosidade na missão. En-
tão saibas que, como diz o canto: “Põe 
a semente na terra, não será em vão. 
Não te preocupe a colheita, plantas 

para o irmão”.
Prezados Irmãos e Irmãs: Embora o Sr. Valdir já 

saiba quais são seus compromissos pela ordenação, quero 
recordar a ele e a todos para compreensão, aquilo que diz a 
exortação contida no Rito de Ordenação: “Livremente você 
atendeu ao chamado da Igreja para servir a comunidade pelo 
ministério do Diaconato, à semelhança dos que foram es-
colhidos pelos Apóstolos para o serviço da caridade, (cf. os 
Atos dos Apóstolos). Por isso, deve ser um homem de bem, 
cheio do Espírito Santo e da sabedoria”. “Em tua condição 
de Diácono, isto é, de ministro de Jesus Cristo, que se man-
ifestou como servidor dos seus discípulos, cumpre generos-
amente a sua vontade e, na caridade, serve com alegria tanto 
a Deus como aos seres humanos”.

Prezado Valdir: Antes de ser ordenado diácono per-
manente, convém ainda te recordar mais concretamente as 
funções próprias de teu ministério:
• Fortalecido com o dom do Espírito Santo, tu deverás 

ajudar o Bispo e seu presbitério no serviço da Palavra, 
do altar e da caridade; especialmente nesta Paróquia e 
comunidades;

• Como ministro do altar, irás proclamar o Evangelho, 
preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o Corpo e o 
Sangue do Senhor;

• Além disso, por mandato do Bispo, 
poderás exercer e instruir na sagrada 
doutrina, não só os que não acreditam, 
mas também os fiéis da comunidade; 
• Poderás ainda presidir as orações, ad-
ministrar o Batismo, assistir e abençoar 
os Matrimônios, levar o Viático aos ag-
onizantes e oficiar as Exéquias.

“Consagrado pela imposição das 
mãos, que procede dos Apóstolos, e vinculado mais intima-
mente ao serviço do altar, exercerás o serviço da caridade 
em nome do Bispo ou do Pároco, e mais profundamente, 
em nome de toda a Igreja”. Tem sempre a disposição e a 
consciência da dimensão do serviço, a exemplo do próprio 
Cristo “que veio para servir e não para ser servido”.

Caríssimo: Ao responder às perguntas sobre teu 
compromisso para o ministério deverás dar o sim com sin-
ceridade, com humildade e consciente da vocação que ora 
assumes, ou seja, mantém uma vida de oração profunda e 
íntima com Jesus; mantém uma vida de oração que encon-



Diocese de Erexim - RS

13Visita ad Limina, Voz da Diocese e homilia de Dom Adimir

tra também na Eucaristia, a fonte e a força para viveres por 
Cristo, com Cristo e em Cristo, o teu ministério. Que os fru-
tos de teu ministério sejam reflexos de teu ser, e o teu falar 
de Cristo seja expressão de teu falar com Ele. Tua missão 
diaconal, de entrega, de serviço, de amor e caridade, se ini-
cia no seio de tua família, se estende para a comunidade na 
qual tu estarás inserido (e mais particularmente nesta comu-
nidade) e se estende em toda a Igreja.

Quero expressar mais uma vez, em nome da Diocese 
de Erexim, a gratidão a ti Valdir, pelo teu sim; dizer mui-
to obrigado à tua família que te acompanhou na preparação 

para esta missão na certeza que estará sempre ao teu lado. 
Que São João Batista, padroeiro desta comunidade, 

precursor de Jesus, te ajude a mostrar a todos a presença 
de Cristo em seu meio e anunciar os seus ensinamentos que 
liberta e salva. Que São José, padroeiro de nossa Diocese 
e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, padroeira de nosso 
Santuário Diocesano, intercedam por ti para o bom êxito de 
teu ministério e conceda muitas graças à tua família. Deus te 
ilumine e te abençoe sempre. Amém!

Dom Adimir A. Mazali

Aspectos da Igreja no Rio Grande do Sul
Nas audiências nos diversos Organismos da Cúria Ro-

mana na Visita ad Limina, conforme a sua área de atuação, 
um dos bispos apresenta breve relato da Igreja nas dioceses 
de cada grupo que a realiza. 

Com antecedência 
de no mínimo 6 meses, 
cada bispo deve enviar um 
relatório para a Santa Sé 
sobre a realidade da Dio-
cese ou Arquidiocese. Não 
se trata de um “relatório” 
ou prestação de contas, mas 
um olhar pastoral sobre a 
realidade para perceber os 

desafios e as possíveis respostas a eles. 
Segundo o site do Regional Sul da CNBB, o mesmo 

contou com o auxílio do prof. dr. Fernando Altemeyer Ju-
nior, do Departamento de Ciência da Religião da Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo, para uma análise 
histórico-cultural e eclesial no Estado.

Os povos e suas culturas
Antes de olhar especificamente ao contexto da Igreja 

no Rio Grande do Sul, o professor aponta a formação social 
e cultural. Segundo ele, a área do Estado, que hoje integra 
497 municípios, era habitada pelos índios minuanos, charru-
as e caaguaras, que viveram há doze mil anos antes de Cris-
to. “Eram bons ceramistas e, na caça, usavam as boleadeiras, 
até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho”, lembra.

A partir da chegada dos colonizadores, explica dr. 
Fernando, o RS pode ser dividido em quatro regiões, não 
geográficas, mas culturais:

Região Cultural 1: individualizada pela presença das 
etnias nativa, portuguesa, espanhola, africana e açoriana;

Região Cultural 2: formada pela presença de alemães;
Região Cultural 3: marcada pela etnia italiana;
Região cultural 4: formada pela presença de etnias mistas.
A Conjuntura Eclesial

O Regional Sul 3 da CNBB compreende o Estado 
do Rio Grande do Sul e está dividido em quatro Províncias 
Eclesiásticas, com quatro arquidioceses e 14 dioceses que 
integram 874 paróquias. Dados aproximados contabilizam 
no Estado:

8.740 catequistas;
4.252 religiosas de vida consagrada;
1.756 presbíteros, sendo 1.196  diocesanos e 560 das 

congregações e ordens religiosas;
519 irmãos de vida consagrada;
283 diáconos permanentes casados,
225 seminaristas maiores,
439 institutos de educação católica,
332 entidades beneficentes,
34 santuários diocesanos ou regionais.
O atual Episcopado Gaúcho
Os dados divul-

gados pelo professor 
traçam também o perfil 
do episcopado do Es-
tado, que conta com 37 
bispos, 17 titulares, três 
auxiliares e 17 eméri-
tos. De todo o episcopa-
do, 28 nasceram no Rio 
Grande do Sul e entre 
os outros nove, são três 
catarinenses, três pa-
ranaenses, dois paulistas 
e um italiano.

O estudo mostra ainda que outros 26 bispos nascidos 
no Rio Grande do Sul estão trabalhando em outros regionais 
da CNBB. O episcopado brasileiro tem atuais 467 bispos 
vivos sendo 54 gaúchos, o terceiro maior grupo.

Fonte: CNBB Sul 3
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MENSAGEM AO POVO BRASILEIRO
59ª. Assembleia Geral da CNBB

“A esperança não decepciona” (Rm 5,5).
Guiados pelo Espírito Santo e 

impulsionados pela Ressurreição do 
Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, 
bispos católicos, em comunhão e uni-
dade, reunidos para a primeira etapa da 
59ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, 
de modo on-line e com a representação 
de diversos organismos eclesiais, dirigimos ao povo brasile-
iro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso 
com a vida e o Brasil.

Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão 
de solidariedade, que tem marcado todo o País na luta pela su-
peração do flagelo sanitário e social da COVID-19. A partilha 
de alimentos, bens e espaços, a assistência a pessoas solitárias 
e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são ape-
nas alguns exemplos de incontáveis ações solidárias. Gestores 
de saúde e agentes públicos, diante de um cenário de medo e 
insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Úni-
co de Saúde-SUS mostrou sua fundamental importância e 
eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência 
lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação 
em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela 
ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 
660.000 pessoas e nos solidarizamos com as famílias que per-
deram seus entes queridos, trazendo ambas em nossas preces.

Agradecemos ainda, de modo particular às famílias 
e outros agentes educativos, que não se de-
scuidaram da educação das crianças, adoles-
centes, jovens e adultos, apesar de todas as 
dificuldades. Com certeza, a pandemia teria 
consequências ainda mais devastadoras, se 
não fosse a atuação das famílias, educadores 
e pessoas de boa vontade, espírito solidário e 
abnegado. A Campanha da Fraternidade 2022 
nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclu-
siva e de qualidade.

A grave crise sanitária encontrou o nosso País envolto 
numa complexa e sistêmica crise ética, econômica, social 
e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, es-
cancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade 
brasileira. A COVID-19, antes de ser responsável, acentu-
ou todas essas crises, potencializando-as, especialmente na 
vida dos mais pobres e marginalizados.

O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem! 
A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para 
o País, segundo maior exportador de alimentos no mundo, 
já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. 
Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos des-
cuidos com a Terra, nossa casa comum. Num sistema voraz 

de “exploração e degradação” no-
tam-se a dilapidação dos ecossistemas, 
o desrespeito com os direitos dos po-
vos indígenas, quilombolas e ribeirin-
hos, a perseguição e criminalização de 
líderes socioambientais, a precarização 
das ações de combate aos crimes con-
tra o meio ambiente e projetos parlam-

entares desastrosos contra a casa comum.
Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita 

e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras, 
que assistimos pelos meios de comunicação, pode nos deixar 
anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violên-
cia em que vivemos no campo e nas cidades. A liberação 
e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros 
territórios, a flexibilização da posse e do porte de armas, a 
legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos 
pobres, não contribuem para a civilização do amor e ferem a 
fraternidade universal.

Diante deste cenário esperamos que os governantes 
promovam grandes e urgentes mudanças, em harmonia com 
os poderes da República, atendo-se aos princípios e aos va-
lores da Constituição de 1988, já tão desfigurada por meio 
de Projetos de Emendas Constitucionais. Não se permita 
a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande 
maioria da população brasileira. A lógica do confronto que 
ameaça o estado democrático de direito e suas instituições, 

transforma adversários em inimigos, desmon-
ta conquistas e direitos consolidados, fomen-
ta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido 
social e desvia o foco dos desafios fundamen-
tais a serem enfrentados.

Nesse contexto, iremos este ano às urnas. 
O cenário é de incertezas e radicalismos, mas, 
potencialmente carregado de esperança. Nos-

sas escolhas para o Executivo e o Legislativo determinarão o 
projeto de nação que desejamos. Urge o exercício da cidada-
nia, com consciente participação política, capaz de promover 
a “boa política”, como nos diz o Papa Francisco. Necessita-
mos de uma política salutar, que não se submeta à economia, 
mas seja capaz de reformar as instituições, coordená-las e 
dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas da Lei 
da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que afasta 
do pleito eleitoral candidatos condenados em decisões cole-
giadas, e da Lei 9.840 de 1999, que criminaliza a compra de 
votos. Não existe alternativa no campo democrático fora da 
política com a ativa participação no processo eleitoral.

Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje 
propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do 
processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto. Tumultu-
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ar o processo político, fomentar o caos e estimular ações au-
toritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo 
brasileiro. Reiteramos nosso apoio às Instituições da Repúbli-
ca, particularmente aos servidores públicos, que se dedicam 
em garantir a transparência e a integridade das eleições.

Duas ameaças merecem atenção especial. A primeira 
é a manipulação religiosa, protagonizada tanto por alguns 
políticos como por alguns religiosos, que coloca em práti-
ca um projeto de poder sem afinidade com os valores do 
Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e independência do 
poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e 
reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civi-
lização ocidental. A segunda é a disseminação das fake news, 
que através da mentira e do ódio, falseia a realidade. Carre-
gando em si o perigoso potencial de manipular consciências, 
elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e 
viabilizam, fraudulentamente, projetos orquestrados de pod-
er. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade 
e o respeito aos resultados nas eleições. A democracia bra-
sileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco.

Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar 
das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, 
escolhendo projetos representados por candidatos e candida-
tas comprometidos com a defesa integral da vida, defenden-
do-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte 

natural. Que também não negligenciem os direitos humanos 
e sociais, e nossa casa comum onde a vida se desenvolve. 
Todos os cristãos somos chamados a preocuparmo-nos com 
a construção de um mundo melhor, por meio do diálogo e da 
cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz.

Agradecemos os muitos gestos de solidariedade de 
nossas comunidades, por ocasião da pandemia e dos de-
sastres ambientais. Encorajamos as organizações e os mov-
imentos sociais a continuarem se unindo em mutirão pela 
vida, especialmente por terra, teto e trabalho. Convidamos a 
todos, irmãos e irmãs, particularmente a juventude, a deix-
arem-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade 
justa e fraterna. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Bra-
sil, obtenha de Deus as bênçãos para todos nós.

Brasília – DF, 29 de abril de 2022.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 

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

Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janei-

ro, RJ, Secretário-Geral 
Fonte: CNBB

Caderno “Encantar a Política” oferece reflexões sobre a política 
como expressão da caridade em vista das eleições 2022

Um conjunto de organismos da Ig-
reja no Brasil, entre os quais as Comissões 
Episcopais Pastorais para o Laicato e para 
a Ação Sociotransformadora da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
lançaram o caderno “Encantar a Política”.

O projeto retoma questões centrais 
das encíclicas do Papa Francisco – Laudato Sí, Fratelli Tutti 
e da exortação pós-sinodal Evangelii Gaudium, que tratam, 
entre outros temas, da alegria do Evangelho, do cuidado com 
a casa comum (meio ambiente) e abordam a Política como 
decorrência ética do mandamento do amor.

A publicação está organizada em cinco capítulos: a) A 
universalidade do Amor Cristão; b) A amizade social e a éti-
ca na política; c) As grandes causas do Evangelho; d) Cuidar 
da Casa Comum; e d) 2022 – Eleições e Democracia.

Cidadania eclesial e civil
Na apresentação da publicação, o arcebispo de Belo 

Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Ol-
iveira de Azevedo, afirma que a publicação é fruto de uma 
oferta que marca o sentido do protagonismo dos cristãos 
leigos e leigas, pela propriedade de sua cidadania eclesial, 
qualificando e contribuindo com a sua cidadania civil.

Trata-se, segundo o presidente da CNBB, de mais uma 
possibilidade formativa enquanto contribuição importante no 

âmbito da educação política cidadã, pela 
verdade na política, reunindo densas lições 
de nosso amado Papa Francisco, para in-
spirar estudos, reflexões e atitudes que 
tenham no horizonte este propósito: ajudar 
cada pessoa a se reconhecer importante, es-
sencial, na edificação de um mundo com as 

feições do Reino de Deus, todos à procura dele em plenitude.
O presidente da CNBB defende que “nenhum cristão 

pode permanecer alheio à tarefa de contribuir para que  a 
sociedade se torne mais justa, solidária e fraterna: é compro-
misso de fé dedicar atenção à política, buscando resgatar a 
sua nobre vocação – singular expressão da caridade”.

A quem se destina
O caderno “Encantar a Política” é fruto do trabalho de 

uma rede de organizações, serviços, pastorais sociais e or-
ganismos da Igreja, Rede Brasileira de Fé e Política, e quer 
abrir os horizontes da Boa Política para mais gente da Igreja.

É voltado especialmente a pessoas atuantes nas co-
munidades e paróquias, como animadoras e animadores de 
celebrações, catequistas, ministras e ministros da Palavra, 
participantes de grupos e movimentos, e agentes de pastoral 
em geral. (O caderno encontra-se no site da CNBB)

Fonte: CNBB
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Dom Adimir se encontra padres da Diocese de Erexim em Roma
Depois das intensas atividades da 

Visita ad Limina, nesta semana, com en-
contro com o Papa e os responsáveis pelos 
diversos organismos de sua assessoria e 
celebrações eucarísticas junto aos túmu-
los de São Pedro e São Paulo e em outras 
basílicas, com os Bispos do Rio Grande 
do Sul, Dom Adimir Antonio Mazali, no 
dia 30 de abril e primeiro de maio se en-
controu com os dois padres da Diocese de Erexim que es-
tão estudando em Roma – Pe. Maicon André Malacarne, em 
especialização em Teologia Moral, e Pe. Anderson Francis-

co Faenello preparando-se para o serviço 
diplomático da Igreja. 

Juntos fizeram peregrinação a As-
sis, rezando na Basílica de São Francisco 
de Assis e junto ao túmulo do beato Carlo 
Acutis. O jovem Carlo que vivia intens-
amente a Eucaristia e cultivava especial 
veneração a São Francisco de Assis deix-
ou expresso seu desejo de ser sepultado 

naquele Santuário. Para ele, a Eucaristia é autoestrada para o 
céu. Dom Adimir cultiva particular veneração a ele. 

Santuário da Diocese de Erexim anuncia
celebrações especiais das aparições de Maria em Fátima

A riqueza da mensagem de Fátima
Retomada histórica e concorri-

das celebrações foram realizadas no 
dia da primeira aparição de Nossa 
Senhora em Fátima no dia 13 de maio 
de 2017, nesta sexta-feira, em muitos 
santuários e igrejas a ela dedicados 
em todo o mundo.

Para o Arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antonio 
Brustolin, a mensagem de Nossa Senhora em Fátima recorda-
va a necessidade de uma volta aos valores da fé para resgatar a 
dignidade humana, sempre ameaçada por tantos descaminhos 
que se apresentam na história. A Mãe de Jesus, falando numa 
linguagem quase que simbólica, suplicava pela paz no mundo, 
pede ao ser humano para retornar ao essencial, para ir ao en-
contro de Deus, para não perder o humano, para ser mais com-
passivo, justo e solidário. Ela fala a todo que sofre para que 
recupere a esperança. Ela tem um olhar misericordioso onde o 
humano marcado pelo horror da guerra, da fome, da injustiça, 
da mentira e da corrupção possa encontrar paz. Ela alerta so-
bre o risco de uma apatia crescente em relação a Deus e aos 
sofredores. E insiste ao ser humano para rever suas escolhas.

Para Dom Fernando Areas Ri-
fan, da Administração Apostólica pes-
soal São João Maria Vianney do Rio 
de Janeiro, Fátima é o resumo, a reca-
pitulação e a recordação do Evangelho 
para os tempos modernos. O Rosário, 
tão recomendado por Nossa Senho-
ra, é a “Bíblia dos pobres” (São João 
XXIII). Sua mensagem é sempre atual. É a mãe que vem 
lembrar aos filhos o caminho do Céu.

A celebração do dia 13 de maio no Santuário Diocesano 
de Fátima de Erexim

Na perspectiva de fortalecer a identidade do conjunto 
do Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima, lugar de oração, de 

encontro com Deus, de paz, de fé, de 
transcendência, sua reitoria organizou 
programação especial para o dia 13 
de maio: às 07h, Ofício Divino Maria-
no; às 14h30, oração do Terço; às 15h, 
Missa; às 16h, exposição e adoração do 
Santíssimo, com bênção às 17h30; às 
18h30, Terço no monumento à luz de 

velas, seguido de procissão ao Santuário, onde houve missa 
solene, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Adimir Antonio 
Mazali, com animação do canto e música pelo Coral N. Sra. de 
Fátima, regido pelo José Carlos Sala, Reitor do Santuário. O 
Santuário esteve aberto todo o dia, com atendimento de confis-
sões, aconselhamento e bênção aos fiéis que a ele acorreram. 

A reflexão do Bispo
Dom Adimir participou do terço das 18h30 junto a 

monumento e presidiu a missa solene no interior do San-
tuário. Na homilia, ressaltou que as celebrações do Santuário 
Diocesano estavam em sintonia com as daquele de Fátima 
em Portugal, onde a Virgem Maria apareceu aos 3 pastorin-
hos com mensagem de paz e pedido de conversão, penitência 
e oração, especialmente do terço diariamente. Para o Bispo, 

o contexto das aparições é semelhante 
ao de hoje com guerras, graves difi-
culdades como as decorrentes da pan-
demia Covid-19 e outras causas. Por 
isso, sua mensagem continua atualíssi-
ma. Por esta razão, ela fala profunda-
mente ao mundo distante de Deus. A 
todos ela pede fé viva, testemunho de 

vida cristã, prática da caridade. Desejou que Maria nos ajude 
a ir ao encontro de seu Filho Jesus. 

Pe. Sala anuncia programação especial nos dias 13 e 
faz sugestiva relação da data com o endereço do Santuário 

No final da missa, o Reitor do Santuário Diocesano, 
Pe. José Carlos Sala, anunciou que a programação desen-
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volvida nesta sexta-feira será realizada nos outros dias 13 de 
cada mês até outubro. 

Ele também relacionou o dia da primeira aparição de 
N. Sra. em Fátima, Portugal, com o endereço do conjunto 
do Santuário com o monumento e a esplanada – Avenida 
Sete de Setembro, 1305. Bela e motivadora coincidência 
da Providência Divina, 13/05, aparições, 1305, o endereço. 
Enfatizou que nenhum cristão católico desta Diocese de 
Erexim pode esquecer a data 13 de maio e de se referir a 
Santuário Diocesano, acompanhando, pelas redes sociais, as 
celebrações nele realizadas ou estar em sintonia com elas 
ou a ele dirigindo-se e delas participar presencialmente ou 
fazer sua oração e meditação pessoal. Recordou a novena 
perpétua no Santuário nas quartas-feiras, com terço e missa 
e bênção individual da saúde às 14h e às 18h.

A Programação do Santuário Diocesano para os dias 
13 de maio a outubro no

- O Santuário estará aberto durante todo o dia
- 07h: Ofício Divino Mariano 
- 14h30: Oração do Terço
- 15h: Missa
- 16h: Exposição e Adoração ao Santíssimo
- 17h30: Bênção do Santíssimo
- 18h: Momento Mariano no monumento
- 18h30: Terço no monumento
- 19h: Procissão luminosa (do monumento até o Santuário)
Missa festiva com presença do Bispo Diocesano Dom Adimir
- Venda de objetos religiosos
- No Centro de Eventos, a partir das 14h: 

Pastel, água, refrigerante, cuca, mondongo, mel, pão, 
salame,... (imagens, colaboração de Edson Rosa, das redes 
sociais do Santuário)

Prossegue projeto de formação em música litúrgica

Desde o início de abril, está em andamento o projeto de formação em música litúrgica para equipes de canto, salm-
istas, instrumentistas e todos os envolvidos nas ações litúrgico-musicais nas comunidades da Diocese de Erexim. Pe. José 
Carlos Sala, responsável pelo projeto, renova convite para o encontro semanal, aos sábados, das 09h às 11h, no Seminário 
de Fátima. Ele também vem mantendo, desde de abril do ano passado, a gravação dos áudios dos cantos do folheto litúrgico 
dominical “Comunidade em Oração” e que podem ser ouvidos no site da Diocese na “aba” Acervo Digital, campo Hinário 
Litúrgico. 

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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Encontro de discernimento vocacional
Dez adolescentes e jovens participaram de encontro de discernimento 

vocacional no dia 30 de abril, das 9h às 15h, no Seminário N. Sra. de Fátima. 
Pe. Lucas André Stein, Vice-reitor do Seminário e Santuário de Fáti-

ma e coordenador diocesano do Serviço de Animação Vocacional, com o 
casal Itacir e Justina Rizzi, a Ir. Geneci Dalmagro, das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora, conduziram as atividades de reflexão 
e oração. A reflexão foi com textos bíblicos sobre a vocação, trabalho em 
grupos para montagem de painel e plenário, audiovisual sobre a vocação de 
São Francisco de Assis. 

Os participantes tiveram também oportunidade de conhecer as de-
pendências do Seminário. 

Na conclusão do encontro, houve celebração eucarística na capela da 
reconciliação, presidida pelo Pe. Lucas e concelebrada pelo Pe. Isalino, que também participou do encontro.   

O próximo encontro será no dia 02 de julho no mesmo local e horário, para meninos a partir de 12 anos.

Comissão dos ministros e ministras analisa andamento de ativi-
dades e faz encaminhamentos para o encontro diocesano

Pe. Jair Carlesso, Pároco 
da Paróquia N. Sra. Aparecida 
do Bairro Bela Vista, Erechim 
e Coordenador Diocesano de 
Pastoral, dirigiu a primeira re-
união deste ano da comissão de 
ministros e ministras, no dia 9 
de maio, no Centro Diocesano.

Três pontos estiveram na pauta da reunião, além da 
oração inicial e da apresentação dos participantes. 

O primeiro foi o andamento do trabalho dos ministros 
e ministras no atual contexto após as restrições de atividades 
presenciais da pandemia, com as consequências da mesma 
nas comunidades. 

O processo de renovação do mandato dos ministros 
foi o segundo ponto da reunião. com a proposta de Dom Ad-

imir de que aconteça com en-
contro paroquial de formação e 
renovação coletiva no final do 
mesmo, com possibilidade de 
celebração posterior na respec-
tiva comunidade. Os represen-
tantes de Paróquias nas quais 
esta modalidade já aconteceu 

relataram como foi e como a sentiram. 
O último ponto foi sobre o encontro diocesano previs-

to para 20 de novembro, em Barão de Cotegipe. Terá como 
tema o do 18º Congresso Eucarístico Nacional, “Pão em to-
das as mesas” e assessoria do Pe. Gustavo Haas, liturgista da 
Arquidiocese de Porto Alegre. Tratou-se da programação e 
de providência a serem tomadas para a realização do evento. 
(com informações do Pe. Jair)

Conselho Econômico da Diocese de Erexim avalia projetos
executados e a executar

Na ausência do Bispo diocesano Dom Adimir Antonio Mazali que está 
retornando da visita ao Papa e aos Organismos de sua assessoria, o Vigário 
Geral Pe. Agostinho Francisco Dors presidiu reunião ordinária do Conselho 
Econômico, na noite do dia 9 de maio, no Centro Diocesano. 

Depois da oração inicial e da leitura da ata da reunião anterior, os partic-
ipantes analisaram projetos autorizados e realizados ou em andamento como 
energia fotovoltaica e processos junto à Rio Grande Energia (RGE), escrit-
uração de terreno da chácara para a RGE instalar subestação, esplanada do 
Santuário e aluguel de espaço do Seminário para a Faculdade Meridional de 

Erechim (IMED), loteamento de terreno em Barão de Cotegipe, audiência com o Prefeito Municipal de Erechim sobre a 
abertura da Rua Carlos Miorando e projeto da Paróquia São Pedro de Erechim, restauração de janelas e pisos na residência 
episcopal, plano comunitário para aquisição de veículos visando a redução de custos em benefício das paróquias, relatório 
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de estudos visando construção de prédio em frente ao Cen-
tro Diocesano de Administração e Pastoral, com salas para 
utilização própria e de aluguel, em vista de fonte alternativa 
de sustentação. 

(Os membros do Conselho Econômico da Diocese são: 
Mons. Agostinho Francisco Dors, Pe. José Carlos Sala, Pe. 

Alvise Follador, Pe. André Ricardo Lopes, Pe. Antonio Miro 
Serraglio, Pe. Clair Favreto, Cássio Kurzel, Claudiomiro 
Carus, Clédio Vogel, Ildo Benincá, Ivan Luiz Santin, Lasie 
Biolo, Roberto Luiz Deboni, Rosely Hachmann, Vanderlei 
Antonio Campos) 

Padres da Diocese de Erexim ouvem relatos do Bispo
e celebram seu aniversário

Em sua segunda reunião deste ano, dia 17 de maio, no 
Seminário N. Sra. de Fátima, os padres da Diocese de Erexim 
ouviram relato de Dom Adimir Antonio Mazali sobre a pri-
meira etapa da Assembleia Geral Ordinária da  CNBB e sobre 
sua Visita ao Papa e aos Organismos da Cúria Romana. Tra-
taram de diversos outros assuntos, como situação de padres 
em relação à sua saúde, projetos do Santuário, Romaria dioc-
esana deste ano, prestação de contas, orçamento e projetos do 
Setor de Administração, Assembleia do Sínodo dos Bispos, 
18º Encontro Nacional de Presbíteros, seguro de veículos 
e patrimonial, pesquisa nacional sobre a saúde integral dos 
bispos e dos padres, curso anual de formação permanente e 
retiro dos padres da Diocese, direito matrimonial e processo 
de nulidade de casamento, pós-graduação Lato Senso da Ite-
pa Faculdades sobre Metodologia Pastoral e Iniciação à Vida 
Cristã, consórcio coletivo veicular para facilitar as Paróquias 
na aquisição de veículos e várias comunicações.

Relatos do Bispo
Assembleia da CNBB 

- Dom Adimir iniciou pela 
primeira etapa da 59ª As-
sembleia Geral da CNBB, 
de forma virtual, de 25 a 
29 de abril passado. Alguns 
assuntos da pauta: relatório 
anual da Presidência, o qual 
destacou que tudo se multi-
plicou com rapidez, com atividades online, aumento das de-
mandas e proposições para responder aos desafios atuais; as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Bra-
sil para o próximo quadriênio - terá apenas algumas adap-
tações; novo Estatuto da Conferência; Campanha da  Frater-
nidade deste ano sobre a Educação – foi considerada muito 
positiva; atividades das Comissões Episcopais Pastorais; 
análise de conjuntura social, política e eclesial; os 15 anos 
da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e 
Caribenho de  Aparecida; destaque para a dimensão da Pala-
vra de Deus; questões de doutrina da fé que ressaltou o desa-
fio de se proporcionar a experiência de vida cristã; estudo do 
novo Missal; dependência alcoólica, drogadição e suicídio 
de padres; situação dos bispos eméritos que são 161; Cam-
panha da Fraternidade do próximo ano sobre fraternidade e 
fome com o lema “dai-lhes vós mesmos de comer”; sino-
dalidade; relatório do setor administrativo; legalização das 

livrarias paroquiais; Terceiro Ano Vocacional do Brasil de 
novembro deste ano a novembro do próximo, com o tema 
“Vocação, Graça e Missão” e o lema “corações ardentes, 
pés a caminho”; Cartilha para as eleições; ministério do e da 
catequista, Lei Geral de Proteção de Dados, mensagem ao 
povo brasileiro.

Visita ad Limina – do dia 2 ao dia 6 deste mês. Em 
cinco dias, cumpriram 27 compromissos, entre os quais mis-
sas nas principais basílicas, audiências com o Papa e nos Or-
ganismos da Cúria Romana nos quais houve diálogo e orien-
tações sobre a área específica de cada um deles. Dom Adimir 
foi responsável pela apresentação de alguns dados da Igreja 
no Rio do Sul na Congregação para o Clero. Segundo ele, 
deu para perceber que os responsáveis pelos diversos Organ-
ismos de assessoria ao Papa leram com atenção os relatóri-
os de cada Diocese, pois fizeram referência a aspectos ne-
les relacionados, como a diminuição da prática religiosa, 

a necessidade de formação 
litúrgica, a escassez de vo-
cações à Vida Religiosa e ao 
Ministério Ordenado, a for-
ma de se aprofundar incisva-
mente a questão do celibato, 
o desafio da comunicação 
social, falando a linguagem 
do amor, evitando o person-
alismo, contrapor o testemu-

nho aos erros da comunicação. Em relação à audiência com 
o Papa destacou que foi o ponto culminante da visita. Ele 
propôs um diálogo franco, aberto, sem pauta prévia. Francis-
co acentuou que a primeira missão do Bispo é a santificação 
pela proximidade com Deus, o anúncio da Palavra e o cuida-
do com a administração. Ressaltou também a necessidade da 
proximidade entre os bispos, com os padres e com o povo. 

Santuário Diocesano e 71ª Romaria de Fátima
Pe. Sala explicitou atividades em vista do fortalec-

imento da identidade do conjunto do Santuário. Quanto à 
Romaria, destacou aspectos do contexto em que ela se dará, 
como a Assembleia do Sínodo dos Bispos, o convite a se 
promover a cultura do encontro, a Campanha da Fraterni-
dade, o desafio de se promover a participação presencial das 
celebrações depois do recesso provocado pela pandemia e 
suas consequências, o ambiente de intolerância. Por isso, 
a Romaria poderá enfocar a necessidade se caminhar junto 
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nos diversos aspectos da vida, 
tendo Maria como a Mãe da 
unidade e mulher do encontro e 
do serviço. 

Fase diocesana da As-
sembleia do Sínodo dos Bispos

Pe. Jair Carlesso, coorde-
nador diocesano de pastoral, e 
Pe. Clair Favreto, coordenador da comissão para a fase di-
ocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos, recordaram o 
tema do mesmo: “por uma Igreja Sinodal – comunhão, par-
ticipação e missão, os encaminhamentos já dados, o prazo 
para os relatórios das paróquias e a forma de fazê-los e en-
caminharam reflexão em grupo e plenário com 4 questões: o 
que pensa da Igreja como instituição e como povo de Deus? 
Que experiências marcantes de Igreja você tem? O que você 

percebe que precisa mudar na 
Igreja em seu ser e agir? O que 
mais você gostaria de dizer e 
sugerir em relação à Igreja? 
Comemoração do aniversário 

do Bispo
O almoço da reunião 

teve caráter festivo em comem-
oração do aniversário natalício de Dom Adimir, ocorrido 
na véspera, dia 16. Dele participaram também os colabora-
dores da Cúria Diocesana. Pe. Dirceu Balestrin, pela Pas-
toral Presbiteral, saudou o Bispo e lhe ofereceu um “vale 
presente” e todos cantaram o “parabéns a você”. No final da 
refeição, Dom Adimir agradeceu as orações e as manifes-
tações de carinho por ele em seu aniversário e cortou o bolo 
da comemoração. 

Ordenação diaconal em comunidade da Paróquia São Valentim
Valdir Pauletto, ministro Leitor e 

Acólito desde 1997, agricultor, casado 
com Ivani Teresinha Follador Pauletto, 
pais de 2 filhos, foi ordenado diácono 
permanente por Dom Adimir Antonio 
Mazali na igreja São João da Paróquia 
São Valentim, no dia 14 deste mês de 
maio, em missa concelebrada por 8 pa-
dres, com a participação de 5 diáconos e 
4 candidatos ao diaconado permanente 
a serem ordenados em breve. A celebração teve a animação 
do coral N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala, 
natural daquela comunidade, na qual também nasceram 
Dom Luiz Demétrio Valentini e Pe. Antonio Valentini Neto. 
O cerimoniário foi o Pe. Leonardo Fávero.

A homilia de Dom Adimir
O Bispo iniciou sua reflexão agradecendo à família do 

ordenando por acolher e apoiar a decisão do esposo e pai 
no seu sim ao chamado de Deus ao diaconado permanen-
te. Destacou que as novas ordenações 
diaconais na Diocese, três já realizadas 
e outras 4 além daquela em andamento 
a serem celebradas, dão esperança de 
novas vocações ao sacerdócio, à vida 
religiosa consagrada e ao matrimô-
nio. Por isso é motivo de alegria e de 
gratidão a Deus, bem como de súplica 
a Ele por todas as vocações. Passando 
para as leituras e Evangelho escolhidos 
pelo ordenando para a celebração, acentuou que a Palavra 
de Deus é fonte inspiradora e alimento da vida cristã, junto 
com a mesa eucarística. Com a força da Palavra e da Eucar-
istia, conforme a primeira leitura, a vida e o testemunho das 
primeiras comunidades desencadeavam muitas conversões. 
Elas cresciam e se espalhavam pelo mundo. O Espírito San-

to as conduzia e as fazia realizar os 
sinais de Jesus que motivavam à fé. 
Nesse contexto, surgem os primeiros 
diáconos. Comunidades vivas são fon-
te de vocações ao ministério ordenado. 
Para serem assim, precisam realizar a 
recomendação de São Paulo aos filip-
enses, conforme segunda leitura, viver 
de acordo com a Palavra de Deus, à al-
tura do Evangelho. Assim vivendo, to-

dos, mas de modo especial os ministros, serão semeadores 
da Palavra, conforme a parábola do semeador da passagem 
do evangelho proclamada naquela celebração, Todos são 
enviados a semear, não a colher, mesmo porque um plan-
ta, outro rega, outro colhe. Depois, Dom Adimir elencou as 
atribuições e os compromissos do diácono. 

Pronunciamentos
No final da celebração houve algumas manifestações.
- Pe. Alvise Follador, Pároco da Paróquia São Valen-

tim – Agradeceu a todos os que colab-
oraram na preparação da celebração. 
Cumprimentou o novo diácono. Con-
vidou para a festa do padroeiro e para 
as crismas na sede paroquial dia 19 de 
junho.

- Pe. Sala, parabenizou o novo 
Diácono recordando que se conhecem 
há muito tempo. Ressaltou o trabalho 

do Conselho Econômico pelas reformas na igreja da comu-
nidade. Anunciou seu jubileu de prata de ordenação pres-
biteral, com celebração festiva no dia 27 de dezembro no 
Santuário Diocesano e no dia 28 naquela comunidade. 

-Adriane Polli e Gláucia Vicentini Polli, pela comu-
nidade. Destacaram a dedicação e a disponibilidade do or-
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denado. A sua ordenação possibilita a comunidade dizer: 
“temos um Diácono”. Asseguraram-lhe compromisso de 
ajudá-lo em sua bela missão, desejando-lhe que continue 
sempre alegre e encantado pelo Evangelho. 

- Diácono Valdir – Agradeceu a todos pela partici-
pação na celebração, ao Bispo, aos Padres, aos Diáconos, à 
equipe de animação litúrtica, ao Pe. João Zapani, ex-pároco 
que o encaminhou ao curso de formação, aos padrinhos de 
batismo, aos trabalhadores da festa. Disse que escolheu por 
lema “o semeador saiu para semear” (cfe. Mt 13,3b) pelo 
fato de ser agricultor. O semeador vê onde caem as sementes 
e depois quanto produzem. Procurará semear sempre, certo 
de que a graça de Deus fará as sementes darem frutos. Re-
cordou seu pai já falecido, mas que o incentivou na resposta 
ao chamado para o diaconato e esteve na missa de conclusão 
do curso da Escola Diaconal. 

Dados biográficos do novo Diácono
Nasceu no dia 28 de setembro de 1959, naquela local-

idade de São João, Município e Paróquia de São Valentim. 
É o quarto filho de Francisco Oreste Pauletto e de Ernesta 
Vazatta Pauletto, os dois falecidos. Casado com Ivani Ter-

esinha Follador Pauletto. Ambos agricultores. Têm dois fil-
hos, Anderson e Francieli. 

Desde pequeno percebeu o chamado de Deus a servir 
a comunidade. Sua irmã animava o terço na família. Quando 
ela casou, ele passou a fazê-lo. Mais crescido, foi trabalhar 
em Porto Alegre, onde participava da missa e foi convidado 
a ajudar nas leituras. 

Não se adaptando lá, residiu um tempo na Linha 
América, Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, 
Erechim, onde também ajudava na liturgia. 

Voltou para sua terra natal. Foi coordenador de grupo de 
famílias. Convidado pelo ministro da comunidade, frequentou a 
Escola de Servidores no Seminário N. Sra. de Fátima, em Ere-
chim quando era em 5 semanas intensivas em janeiro e julho. 

Concluído o curso, foi instituído ministro Leitor e 
Acólito em 1997. 

Foi presidente do conselho escolar da Escola de Vista 
Alegre, São Valentim, por 4 anos e por outros 4 anos, do 
conselho de pais e mestres do mesmo colégio.

Coordena a Romaria de Nossa Senhora da Salette da 
comunidade há 25 anos

Dom Adimir ordena terceiro Diácono permanente em Erechim
Em missa concelebrada por dez 

padres na tarde do dia 15 deste mês 
de maio, 5º domingo da Páscoa, na ig-
reja Na. Sra. Aparecida, Bairro Bela 
Vista, Erechim, Dom Adimir Antonio 
Mazali ordenou Diácono permanen-
te o ministro Leitor e Acólito Mauro 
José Kalinoski da comunidade Santo  
Antonio, Bairro do Linho, daquela 
Paróquia. 

A missa teve a participação de sete Diáconos perma-
nentes, um deles ordenado na véspera na comunidade São 
João da Paróquia São Valentim, diversos ministros, repre-
sentantes de outras comunidades e familiares do ordenando. 
Pe. Lucas Stein foi o cerimoniário. 

A homilia do Bispo
De início, Dom Adimir agradeceu ao ordenando pelo 

sim ao Diaconato permanente. Também à sua esposa, pois 
sem a sua aceitação na haveria ordenação. Da primeira lei-
tura, do Profeta Jeremias (33,14-16), acentuou a fidelidade 
de Deus em cumprir sua promessa ao povo de fazer brotar 
a justiça e o direito. Quanto à segunda leitura, da carta de 
São Paulo aos Romanos (14,16-19, salientou que o Reino de 
Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo e que quem 
serve a Cristo agrada a Deus e é aprovado pelos outros. Da 
passagem do evangelho proclamado (Mt 6,25.41-34), evi-
denciou o lema escolhido pelo ordenando: “Buscai primeiro 
o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acres-
centado”. Buscar o Reino e sua justiça é o que mais nos re-
aliza. A construção do Reino se faz pela justiça, pelo amor. 

Cristo deixou aos apóstolos a missão 
de anunciar o Reino a todos os povos 
até o fim dos tempos. O Bispo pas-
sou a falar da origem do Diaconado 
na primeira comunidade cristã de Je-
rusalém. A pedido dos Apóstolos, ela 
indicou 7 homens de bem cheios da 
sabedoria de Deus, aos quais eles im-
puseram as mãos, tornando-os min-

istros para própria comunidade, de modo particular para o 
serviço da caridade em favor dos pobres. Exortou o orde-
nando a cumprir a vontade de Deus, tendo sempre presente 
a dimensão do serviço, a exemplo de Cristo que veio para 
servir e não para ser servido. Recordou-lhe a necessidade da 
oração centrada na Eucaristia. Desejou que os frutos do seu 
ministério diaconal sejam expressão do seu falar com Cris-
to. Por fim, referiu as competências do Diácono permanente 
decorrentes da ordenação e do espírito com que as deve ex-
ercer. 

Manifestações no final da celebração
 - Arlete Dlugokensi, pela comunidade do Linho, na 

qual é catequista e ministra. Cumprimentando o ordenado, 
testemunhou que o mesmo é muito dedicado à Igreja, sac-
rificando seu tempo para estar a serviço. Servir a Deus é 
escolha generosa sua, o que lhe acarretou estima e apreço 
de todos. 

- Ivanildo Bresolin, pela Paróquia Na. Sra. Apare-
cida. Em primeiro lugar, cumprimentou o Bispo por seu 
aniversário natalício no dia seguinte. Parabenizou o ordena-
do por sua opção pelo serviço à Igreja, especialmente na cari-
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dade para os mais necessitados. 
Com voz embargada pela emoção, 
garantiu-lhe a disposição de todos 
no exercício do seu ministério. 

- Pe. Jair Carlesso, Pároco – 
manifestou sua alegria por ter um 
Diácono na Paróquia. Conhece o 
ordenado há mais tempo, bem an-
tes de chegar à Paróquia e o acom-
panhou no seu processo formati-
vo. A ordenação marca o início de nova etapa na caminhada. 
Enfatizou o lema escolhido por ele. O  Reino de Deus é a 
grande causa de Cristo. Recordou a importância da abertura 
à formação permanente e desejou-lhe profícuo ministério.

- Diácono Mauro – Com emoção e carinho expressou 
agradecimentos a Deus, à Igreja, ao Bispo, aos padres que 
trabalharam na Paróquia, à comunidade a que pertence, à 
Itepa Faculdades pelo Curso de Teologia e de formação di-
aconal, à família do primeiro e do segundo casamento, aos 
freis capuchinhos. Depois teceu considerações a respeito do 
lema escolhido – a busca do Reino de amor, solidariedade, 
fraternidade. Manifestou vivo desejo do crescimento de to-
dos no amor à Igreja. Consciente de suas limitações, pediu 
oração para poder realizar o que dele se espera.

Dados biográficos do novo Diácono permanente
Nasceu em 04 de junho de 1972 em Getúlio Vargas – 

RS, Primeiro filho de Tadeus e Carolina Antonia Kalinoski, 
tendo 03 irmãs (uma fruto do primeiro casamento do seu pai 
que ficou viúvo e mais duas irmãs da sua mãe). Foi batizado, 
fez a Primeira Comunhão e Crisma na Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas.

Formação
Frequentou da primeira a quarta série do fundamental 

na Escola Estadual Padre Manoel da Nóbrega e da quinta a 
oitava série na Escola Estadual Cipriano Pedro Girardello. 
As duas escolas em Getúlio Vargas.

O segundo grau denominado Seminarístico Auxiliar 
de Redação no Seminário São José em Veranópolis dos Freis 
Capuchinhos. Em 1988 ingressou no Seminário Santo Antô-
nio de Vila Flores e em 1989 e 1990 esteve no Seminário 
São José de Veranópolis. 

Em 2000 ingressou na Universidade Regional Integrada 
(URI) – Campus de Erechim, no Curso de Informática e em 

janeiro de 2007 tornou-se Bacharel 
em Informática.

Em agosto de 2017 concluiu 
o curso Lato Sensu pela Faculdade 
de Teologia e Ciências Humanas – 
ITEPA – de Passo Fundo, em nível 
de Especialização  em Teologia e 
Recursos Humanos.

Pessoal e profissional
Em janeiro de 1994 casou 

com Nilva Salete Zanatta Kalinoski (que faleceu em junho 
de 2007). Em fevereiro de 2012 casou, pelo religioso, com 
Neiva Salete Jung da Silva (ela viúva de um casamento com 
duas filhas). Ele não tenho filhos. Os dois casamentos foram 
realizados na igreja da sede paroquial São Pedro de Erechim.

Profissionalmente, trabalhou na Garça Artefatos em 
Couro em Getúlio Vargas, de fevereiro de 1991 até novem-
bro de 1993. 

Em novembro de 1993, passou a morar em Erechim e 
trabalhou até fevereiro de 1994 no Master Sonda. De março 
de 1994 até setembro de 1995, na Menno Equipamentos 
para Escritório. De outubro de 1995 até outubro de 2001, na 
11ª Coordenadoria Regional de Saúde. De outubro de 2001 
até a presente data, trabalha no Banco do Brasil S. A.

Vocação
Vocacionalmente como já citado, foi seminarista de 

1988 a 1990 na congregação dos Frades Capuchinhos. Com o 
retorno a atuar na Igreja, percebeu o chamado para continuar 
a servir o povo de Deus e a Igreja. E o diaconato é a vocação 
que o anima a ser um servidor, um trabalhador na construção 
do Reino de Deus que é a missão de cada batizado. Tanto que o 
lema escolhido para a ordenação é “Buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado” 
retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33.

 Desde 2015, é Ministro Extraordinário da Comun-
hão Eucarística na comunidade Santo Antonio do Bairro 
Linho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Bairro Bela 
Vista de Erechim. Atua também na Liturgia, Pastoral e out-
ras funções dentro da comunidade e da paróquia.

 Sua ordenação como diácono permanente está mar-
cada para 15 de maio de 2022 às 16 horas na sede paroquial 
Nossa Senhora Aparecida, Bairro Bela Vista de Erechim.

18º Encontro Nacional dos Presbíteros, em Aparecida (SP),
dá novo ânimo pastoral no pós pandemia

Aparecida viveu dois momentos importantes para a 
Igreja no Brasil e da América Latina. No dia 13 de maio 
transcorreram 15 anos da abertura da V Conferência Geral 
do Episcopado da América Latina e do Caribe, celebrada de 
13 a 31 de maio de 2007 aos pés da padroeira do Brasil. De 
9 a 14 de maio aconteceu o 18º Encontro Nacional dos Pres-

bíteros (ENP) com o tema: “Presbítero, comunhão e missão” 
e o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt. 23,8).

Participaram do encontro 532 presbíteros, 11 bispos 
e 15 convidados representantes das 274 (Arqui) Dioceses 
presentes no Brasil. O encontro foi assessorado pelo Pe. Dr. 
Rosimar José de Lima Dias e por Dom Joel Portella Ama-
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do, Bispo auxiliar do Rio de Janeiro e 
Secretário geral da CNBB. 

Pela Diocese de Erexim partici-
param os padres Dirceu Balestrin, Pároco 
da Paróquia São Tiago de Aratiba e Dire-
tor da Rádio Aratiba, e o Pe. João Zapani, 
Pároco da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus de Paulo Bento.

O Secretário Geral da CNBB disse 
que “os presbíteros refletiram sobre o at-
ual momento da sua história, da sua vida, 
um momento marcado por incertezas, por 
perplexidades tanto pastorais quanto pes-
soais”.

    “No âmbito pastoral, e em certo 
modo no âmbito pessoal também, Apareci-
da, 15 anos atrás, 2007, já indicava, já apresentava, em torno 
da figura do discípulo missionário, um caminho que é im-
portante para qualquer cristão batizado, batizada, também, 
portanto para os presbíteros”, destacou dom Joel.

18º ENP: “Um momento de graça”
O presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, 

padre José Adelson da Silva Rodrigues, definiu o encontro 
de presbíteros como “um momento de graça depois de dois 
anos de pandemia, de muita angústia, sofrimento, mas tam-
bém de espera, de esperança, de confiança, e de gratidão por 
estarmos aqui reunidos com mais de 500 presbíteros e vários 
bispos dos diversos regionais”.

Para o presidente da Comissão Nacional dos Pres-
bíteros, o tema e lema do encontro “vai nos dar essa esper-
ança que sairemos daqui muito mais animados, mais fortale-
cidos, encorajados, para continuarmos a missão”.

Segundo o presbítero da 
Arquidiocese de Natal (RN), 
a missão é longa e árdua, mas 
vale a pena ser padre, mis-
sionário, atender ao chamado 
de Deus e corresponder aq-
uilo que é a vontade do Pai. 
Ele destacou a necessidade 
viver o ministério presbiteral 
com uma perspectiva de muita 
alegria, entusiasmo, esperança 
e “de viver cada vez mais a 
nossa vocação sacerdotal”.

Celebração do ministério sacerdotal
O bispo auxiliar de Manaus (AM) e membro da 

Comissão de Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da 
CNBB, dom José Albuquerque de Araújo, disse que trata-se 
de um encontro em que estamos celebrando o ministério dos 
nossos padres. Dom José lembra que são 26 mil presbíteros 
espalhados por todo o país. Do 18º ENP, ele ressaltou, que es-
tão participando37 padres da região Norte do Brasil, “que vi-
eram de diversas cidades, diversos municípios e estamos aqui 

participando deste momento tão bonito, de 
uma comunhão eclesial”. O bispo auxiliar 
de Manaus insiste em que “no caminho 
sinodal que nós estamos trilhando, é impor-
tante também escutar os nossos padres”.

Segundo o representante da 
Comissão para Ministérios Ordenados da 
CNBB, os encontros nacionais são impor-
tantes e necessários para fortalecer a frater-
nidade presbiteral e conhecer a realidade 
tão diversificada. “Cada padre traz a sua 
história, a sua experiência”, reforça. O bis-
po destaca “o entrosamento e a troca de ex-
periências que acontece entre as duas ger-
ações, os padres mais jovens participando 
junto com os padres mais experientes.

O bispo auxiliar de Manaus reforçou a importância do 
18º ENP na retomada pós pandemia. “Ainda não terminou, 
mas nós sabemos que precisamos fazer memória daqueles 
padres que sucumbiram à pandemia”. Ele lembra que foram 
dezenas de padres no país, que faleceram, infelizmente, víti-
mas da Covid. Nas celebrações litúrgicas do 18º ENP, ele 
pontou, estão sendo lembrando e sendo feita a memória dos 
irmãos que partiram.

Para dom José Albuquerque encontros, como o 18º 
ENP, ajudam também a gente a perceber o que padres pre-
cisam para poder cuidar daqueles que Deus os confiou. “É 
preciso também que eles se cuidem, que a gente precisa for-
talecer a pastoral presbiteral em nossas Igrejas locais. Certa-
mente, quem participa desses encontros, volta para suas dio-
ceses, mais animado, mais entusiasmado, mais esperançoso, 
até para poder dar a sua contribuição àqueles que já estão no 
ministério, e também que possamos ajudar aqueles que estão 

na formação, os nossos futuros 
presbíteros”. -

Padre Rosimar apre-
sentou análise da situação 
emocional e psíquica dos pa-
dres, em especial neste tempo 
pós-pandemia. A comunhão 
entre os padres também foi 
aprofundada; a importância do 
encontro, da partilha e do sen-
so de gratuidade.

Os Encontros Nacionais de Presbíteros são uma ex-
celente oportunidade para três grandes riquezas: 

Um momento formativo que responde à necessidade 
da formação permanente do clero;

Um momento para fomentar a comunhão, a partilha e 
a fraternidade sacerdotal;

Um momento para conhecer as diversas realidades da 
Igreja no Brasil.

Fonte: CNBB (Imagens enviadas pelo Pe. Dirceu Bal-
estrin)
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A SINODALIDADE E A CRIAÇÃO DO INSTITUTO
DE TEOLOGIA E PASTORAL (ITEPA)

Pe. Nelson Izidoro Tonello
No ano de 1982, os Bispos e os Conselhos 

de Pastoral das Dioceses de Passo Fundo/ Erex-
im/ Vacaria/ e Frederico Westphalen, optaram 
pela criação do Instituto de Teologia e Pastoral 
(ITEPA), hoje Faculdade, um organismo para 
proporcionar formação teológica e pastoral aos 
Seminaristas, Religiosos/as e Leigos/as em for-
mação e já atuantes nas muitas comunidades da 
região. Mais tarde (1996), a Diocese de Chapecó 
também entrou nesta caminhada. Recentemente, 
as Dioceses de Palmas/PR (2021) e de Lages/SC 
(2021) ingressaram no projeto. Os seminaristas 
destas Dioceses estudam na Itepa Faculdades. Como tudo, o 
projeto inicial era do tamanho de “um grão de mostarda”. No 
seu coração, porém, havia a promessa da germinação. O ponto 
de partida estava claro. Claro também era o seu horizonte. O 
caminho, todavia, deveria ser construído.

QUARENTA ANOS
Quarenta anos de história e de caminhada, é um tempo 

significativo para o povo de Deus e para as Igrejas: nossos an-
cestrais na fé, ao dar o salto para a libertação, peregrinaram por 
40 anos pela vasta região de Canaã em busca de um espaço para 
viver com liberdade e dignidade. Buscavam uma terra onde “cor-
resse leite e mel”. Leite é símbolo de alimento e mel símbolo de 
liberdade. Mais tarde os profetas falavam de “novos céus e nova 
terra” (Is 65,17-25). Os indígenas que habitavam nossas regiões, 
por sua vez, sonhavam encontrar uma “terra sem males”. Como 
vemos, sonhos grandes e muito parecidos.

O número 40 lembra também o retiro de Moisés no des-
campado do Monte Sinai, para elaborar o código do seu povo, 
conhecido por nós como a Lei de Deus, sintetizada nos Dez 
Mandamentos (Ex 20, 1-17; Dt 5,1-21).

O profeta Elias, ao redor de 850 a.C, peregrinou por 40 
dias do Monte Carmelo até o Monte Sinai para refazer a fé e a 
missão (1 Rs 19,1-18). Encontrou Deus na “brisa leve” e assim 
prosseguiu na jornada libertadora. 

Jesus, por sua vez, engatou a sua missão na caminhada de 
seus antepassados, patriarcas e profetas, e lhes deu continuidade. 
Após o Batismo, retirou-se para o deserto por 40 dias: a missão 
estava clara, mas o caminho deveria ser construído. Abrindo o 

Livro do Êxodo, no capítulo 18, encontrou in-
spiração e entendeu que deveria organizar uma 
equipe de discípulos/as, homens e mulheres de 
fé, íntegros, desapegados, oriundos do meio 
popular, pessoas não só interessadas numa mu-
dança, mas capazes de levar em frente o projeto 
do Reino de Deus.

CAMINHAR JUNTOS
Os descendentes de Abraão, conhecidos 

como Israelitas, construíram uma bela história: 
entenderam que deveriam caminhar juntos, lado 
a lado e na mesma direção. Para um horizonte 

tão especial, além de enfrentar os conflitos da caminhada, de-
viam superar os seus inimigos interiores, fruto de 400 anos de 
escravidão: a ganância, a acomodação, o individualismo, a idol-
atria, o medo...

ITEPA
A fundação do Instituto de Teologia e Pastoral não quis 

ser apenas uma resposta aos anseios por formação, mas também 
resposta à “fome da Palavra de Deus”, como falavam os Profetas 
( Am 8,11). O Reino de Deus é uma construção que deveria ser 
erguida “tijolo após tijolo”, sobre a Palavra de Jesus “ouvida e 
praticada” (Mt 7,24-30).

No decorrer de seus 40 anos, o ITEPA conheceu erros e 
acertos, sobretudo muito esforço para responder à razão de ser 
e à missão. Os conflitos foram sendo superados pelo diálogo e 
pelo discernimento do Evangelho. A duras penas aprendemos 
a caminhar juntos. O Evangelho foi sempre a fonte maior: nin-
guém mais importante, ninguém mais sábio, ninguém dono da 
verdade. Apenas servos de Deus e servidores do povo de Deus, 
em permanente SÍNODO, como propõe o papa Francisco.

O SEU “TOCO” DE VELA
Ao anunciar o SÍNODO, Francisco convocou o povo de 

Deus para continuar o caminho testemunhado e proposto por 
Jesus, um caminho de luz:  Jesus é a “LUZ” e ao mesmo tempo 
o “CAMINHO” (Jo 8,12; 14,6).

Nesta caminhada, todos somos convidados a acender nos-
so “toco de vela”, para assinalar insistentemente, que não deser-
damos do nosso porto assumido no Batismo. Em frente, pois! 

Advogada da justiça 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo  -Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

 No magistral discurso de abertura da 5ª Conferência 
do Episcopado Latino-americano e Caribenho, em Aparecida 
(SP), o então Papa Bento XVI, em uma interpelante afirmação, 
partilha: a Igreja Católica é advogada da justiça e defenso-
ra dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais e 
econômicas que, ainda hoje, clamam aos céus. A afirmação 

de Bento XVI, enraizada na Doutrina Social da Igreja, ecoou 
forte no texto do Documento de Aparecida. Fundamenta-se na 
Palavra de Deus e na Tradição da Igreja. Não pode, pois, ser 
confundida com uma opção político-partidária. Trata-se de um 
compromisso para contribuir com o renascer da esperança dos 
pobres. E o Documento de Aparecida adverte: se não se é ca-
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paz de suscitar esperança para os pobres, não 
haverá esperança para ninguém, nem mesmo 
para os chamados ricos.  

Compreende-se assim que a opção pref-
erencial pelos pobres tem sentido e raízes na 
autêntica fé em Cristo, o Salvador e Redentor 
do mundo. A compreensão dessa verdade im-
plica na consideração prioritária dos pobres em 
tudo, exercício humanístico e espiritual para 
reconhecer critérios alinhados com a defesa da 
justiça. Assim, a Igreja se torna, por exigência 
evangélica, advogada da justiça e defensora dos pobres – des-
dobramento e efetivação da vivência autêntica da fé. Ora, não 
se pode desconsiderar que a fé em Cristo nasce também da sol-
idariedade – atitude permanente de encontro, de fraternidade 
e de serviço. Isto significa fazer valer uma justiça que advoga 
em defesa da vida, em todas as suas etapas, da concepção ao 
declínio com a morte natural, englobando a superação de situ-
ações ameaçadoras do meio ambiente. Dentre essas situações, 
uma perspectiva de certos agentes do sistema legal eivada de 
contaminações, particularmente daquelas advindas do espectro 
do lucro, de um mercado que manipula escolhas, votações e 
pareceres, enquadrados, não raramente, na frieza de interpre-
tações que desconsideram a busca pela justiça.  

Por isso, longe de qualquer viés ideológico político-par-
tidário, nestes tempos difíceis, faz-se importante e prioritário 
partir sempre da perspectiva dos pobres, possibilidade para um 
novo despertar humanístico, na superação dos cenários de ex-
clusão, de discriminações e de desigualdades sociais. O cuida-
do com os pobres, dedicando-lhes amável prestação de serviço, 
escutando seus clamores, alicerça o despertar de uma cidada-
nia essencial a uma sociedade que precisa ser mais justa, ou 
sofrerá com um fracasso generalizado. Urgente é desenvolver, 

conforme orienta o Papa Francisco, na sua Car-
ta Encíclica sobre a Amizade Social, a capaci-
dade de escutar o próximo, especialmente os 
pobres, atitude receptiva exemplar, superando 
perspectivas narcisistas. Mas a cegueira impos-
ta a partir do interesse pelo lucro a todo custo 
está produzindo uma séria deficiência auditiva. 
Cegueira moral e deficiência auditiva impostas 
pelo narcisismo dos que escutam apenas a si 
mesmos, procurando simplesmente contemplar 
seus próprios interesses. Posturas egoístas que 

acentuam freneticamente as disputas, fazendo valer tudo, a 
qualquer preço. 

O bem da humanidade depende do reconhecimento de 
que todo ser humano é irmão e irmã, princípio essencial para 
que prevaleça uma amizade social capaz de integrar cada vez 
mais pessoas. A efetivação dessa meta exige o adequado exer-
cício da política, vivida como elevada expressão da caridade, 
unindo pessoas em torno de processos construtivos, bem ad-
ministrando diferenças para alavancar o desenvolvimento hu-
manístico integral. É doloroso e preocupante conviver com os 
acirramentos, os ódios provocados pelo desarvoro de se buscar 
a vitória a qualquer custo, sobretudo pela destruição de reputa-
ção moral, ilusoriamente alimentando o imaginário que se pauta 
pela lucratividade. Uma realidade que impõe preço impagável 
de atrasos, danos ao patrimônio de todos, inclusive à memória 
histórica. Prejuízos que são fruto da inadequada relação com 
o meio ambiente e entre os cidadãos, com parâmetros legisla-
tivos que impõem atrasos – significativas perdas apresentadas 
como se fossem “progressos” e “avanços”. O alto preço pago 
pelos inadequados tratamentos do meio ambiente, dos cidadãos 
e de seu patrimônio histórico e cultural urge a união de institu-
ições sérias que atuem como advogadas da justiça. 

Fátima, uma mensagem do céu
Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)

 No dia 13 de maio recordamos a aparição da 
Virgem Maria, em Fátima, Portugal, no ano de 1917 
a três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. A men-
sagem de Nossa Senhora recordava a necessidade de 
uma volta aos valores da fé para resgatar a dignidade 
humana, sempre ameaçada por tantos descaminhos 
que se apresentam na história. 

Até hoje, Fátima acolhe milhares de peregrinos 
que visitam o lugar onde, sobre uma azinheira, a Mãe 
de Jesus, falando numa linguagem quase que simbóli-
ca, suplicava pela paz no mundo. A Virgem de Fátima pede ao ser 
humano para retornar ao essencial, para ir ao encontro de Deus, 
para não perder o humano, para ser mais compassivo, justo e 
solidário. Ela fala a todo que sofre para que recupere a esperança. 
Ela tem um olhar misericordioso onde o humano marcado pelo 
horror da guerra, da fome, da injustiça, da mentira e da corrupção 
possa encontrar paz. Ela alerta sobre o risco de uma apatia cres-
cente em relação a Deus e aos sofredores. E insiste ao ser huma-
no para rever suas escolhas. 

Certamente há quem duvide de pastorinhos vi-
dentes. A objetividade das aparições, contudo, está no 
fato de gerarem a experiência da fé no coração das 
pessoas. Trata-se de um apelo do céu para a conversão 
ao Evangelho de Cristo. Há duas linguagens para o 
acesso à realidade: uma é a das visões, do imaginal, 
do simbólico; outra é a científica e verificável.  Ambas 
devem estar em relação. Um cientista arraigado em 
suas pesquisas não precisa abandonar sua espirituali-
dade ou mesmo deixar de acolher a mensagem de uma 

aparição mariana.  
No intuito de ser profética, uma aparição mariana denun-

cia a miopia da realidade na qual as pessoas vivem e anuncia 
caminhos novos de vida e esperança.  Os videntes tornaram-se 
alvo de muitas críticas, no primeiro instante. Os pastorinhos sof-
reram torturas psicológicas severas. Eles sofreram muitas dificul-
dades para anunciar o que lhes fora solicitado.  

Essas aparições de Nossa Senhora dão a entender que o 
sobrenatural não está distante ou ausente dos dramas e perigos 
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pelos quais a humanidade passa. Na infinita comunicação am-
orosa de Deus se conhece uma miríade de formas, mensagens e 
sinais.  A Mãe de Jesus participa, de maneira singular, desta co-
municação entre Céu e Terra. Suas aparições sempre estão aure-
oladas de luz, porque iluminam as sombras da realidade na qual 
a humanidade se encontra.  

Artigos

Diante das crises deste tempo, Fátima ainda é um apelo ao 
ser humano para que alcance sua verdadeira liberdade de con-
struir um mundo mais justo e fraterno, mais solidário e feliz. Para 
isso, Nossa Senhora continua a repetir o apelo à oração e con-
versão.  Nem todos entendem, mas os sinais que lá acontecem há 
mais de cem anos, revelam algo que está muito além da aparên-
cia. São sinais do céu sobre a terra.  

Aparecida: 15 anos 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

 Era 13 de maio de 2007. No Santuário Na-
cional – casa da Mãe Aparecida -, iniciava-se a 5ª 
Conferência Geral dos Bispos da América Latina e 
do Caribe. Quase três semanas de espiritualidade 
e reflexões fecundas. Ungido o ambiente pela sin-
gular, amorosa e sincera presença de milhares de 
peregrinos. Dias de bênçãos e de iluminação para 
o horizonte missionário da Igreja. O povo orante 
e confiante na intercessão materna e discipular da 
Mãe Maria, por força espiritual invisível e imensurável, inspi-
rava os pastores e seus assessores ali congregados a dimensões 
essenciais da vivência autêntica da fé cristã católica: todos 
discípulos e discípulas missionários no seguimento de Jesus 
Cristo, Mestre e Senhor, Crucificado e Ressuscitado. Na rique-
za da participação dos congregados na Conferência Geral, há 
de se destacar a presença amorosa do Papa Bento XVI – hoje 
Papa emérito -, que inaugurou a Conferência de Aparecida, e 
a singular dedicação do então Arcebispo de Buenos Aires, Ar-
gentina, hoje o Papa Francisco. Na atualidade, o Santo Padre 
reafirma a importância e o potencial evangelizador do Docu-
mento de Aparecida, fruto da Conferência, publicado no dia 29 
de junho de 2007.  

O Documento de Aparecida, na festa de seus 15 anos, é 
um tesouro para impulsionar as forças missionárias da Igreja 
Católica, interpelada a oferecer novas respostas ante desafios 
do mundo contemporâneo.  As linhas mestras de Aparecida 
são uma resposta atual e essencial dentro dos parâmetros do 
Concílio Vaticano II, especial acontecimento vivido de 1962 a 
1965, e que preparou a Igreja para evangelizar na contempora-
neidade. Assim, o Documento, fruto da Conferência do Epis-
copado Latino-Americano e Caribenho, reúne entendimentos e 
indicações concretas para o caminho desafiador deste terceiro 
milênio. Diferentemente das vozes que alardeavam interpre-
tações equivocadas, difundindo que o evento de Aparecida 
correria o risco de ser um retrocesso no caminho eclesial e 
missionário, indicações da Conferência permanecem como um 
desafio pastoral, urgindo efetivações assertivas de respostas na 
vivência do discipulado e nas exigências evangélicas do segui-
mento de Jesus Cristo. 

Incontestável é a afirmação que vem do coração do 
próprio Papa Francisco: a Igreja é desafiada a oferecer novas 
respostas a partir do horizonte da Conferência de Aparecida, 
neste tempo de grandes mudanças. Muito atual, o Documen-
to de Aparecida afirma que o caminho da Igreja na América 
Latina e no Caribe tem lugar em meio a luzes e sombras deste 
tempo, que traz aflições. Sublinhe-se o processo de redação do 

Documento, que envolveu momentos de impasse, 
mas foi permeado pela ação do Espírito Santo de 
Deus, o guia da Igreja. O Espírito Santo gestou 
caminhos corajosos e inspirações proféticas, tra-
zendo à luz o conjunto de indicações do Docu-
mento de Aparecida – interpelação à Igreja Lati-
no-americana e Caribenha, irradiando inspirações 
para a Igreja em todo o mundo. As contribuições 
da Conferência de Aparecida fortalecem a Igreja 

na missão de formar discípulos e discípulas de Cristo, camin-
ho, verdade e vida, para que todos os povos tenham vida. As 
contribuições são especialmente singulares porque contam 
com a inspiração e proteção da Mãe Maria, perfeita discípula 
e pedagoga da evangelização, ensinando sempre a fazer o que 
Ele, Cristo Jesus, indica.  

As indicações do Mestre são essenciais para cultivar 
as grandes riquezas dos povos, a fé no Deus amor, a tradição 
católica na vida e na cultura – lembrando-se sempre das raízes 
católicas que inspiram a arte, a linguagem e estilos de vida, te-
cendo identidades, originalidade e unidade na realidade históri-
co-cultural latino-americana e caribenha. Uma realidade mar-
cada pelo Evangelho de Cristo, que não pode abandonar Deus 
por comportamentos viciosos, opressão, violência, ingratidões 
e misérias. Esses cenários de desolação precisam ser debelados 
pela graça da vitória pascal. O atual período da história, mar-
cado por desordem generalizada, crises sistêmicas variadas, 
turbulências sociais, políticas e ecológicas, urge por indicações 
preciosas e testemunhos, sublinha o Documento de Aparecida.   

A Igreja é chamada a repensar profundamente as suas 
dinâmicas, a relançar com fidelidade e audácia a sua missão, 
considerando as novas circunstâncias mundiais, sublinha o 
Documento. Trata-se da preciosa indicação de confirmar, reno-
var e revitalizar a novidade do Evangelho de Jesus – sempre a 
partir d’Ele, viver a missão de fazer despertar discípulos mis-
sionários. Esse avanço almejado não se efetiva pela dependên-
cia de grandes programas ou estruturas, mas pelo encontro com 
Ele, Cristo. Depende, pois, de homens e mulheres que encar-
nam essa tradição e novidade, missionários do Reino de Deus, 
protagonistas de uma vida nova. A celebração dos 15 anos da 
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e Cari-
benho é convite para revisitar o Documento de Aparecida, com 
indicações concretas, para efetivar o que é próprio de uma Ig-
reja Sinodal:  alicerçada na autenticidade e na formação perma-
nente, na vivência e no testemunho de discípulos e discípulas 
missionários, para fecundar vidas a caminho do Reino de Deus.
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154ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (150)
Tânia Madalosso

2. Salada Niçoise com vagem 
Rende 4 porções

Ingredientes 
150 g de vagens congeladas
Sal
4 ovos
1 tomate grande
1 pimentão laranja ou amarelo
2 batatas cozidas com casca um dia antes
1 cebola roxa
1 pé de alface-romana
50 g de azeitonas pretas
200 g de atum em óleo ou água
Vinagrete 
3 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
Sal
Pimenta-do-reino moída na hora

A oração                           

Modo de preparo 
1. Cozinhar as vagens em 150 ml de água levemente salgada de 

10 a 15 minutos até fi carem macias. Deixar escorrer e esfriar. 
Corte em pedaços. Cozinhe os ovos até fi car duros, mergulhe 
em água fria e deixe esfriar.

2. Lavar o tomate e cortá-lo em pedaços. Partir ao meio o pi-
mentão, descarte as sementes, lavar e cortá-lo em tiras. Des-
cascar as batatas, cortá-las ao meio e depois em fatias fi nas. 
Descascar a cebola e corá-la em anéis fi nos.

3. Lavar a alface e deixar escorrer. Cortar as folhas em tiras de 3 
cm de largura e misturar numa tigela grande com a vagem, a 
batata, o tomate e o pimentão.

4. Para preparar o vinagrete, bater energicamente o vinagre, 
o azeite, o sal e a pimenta. Regar com ele a salada e mistu-
rar. Dispor os anéis de cebola e as azeitonas sobre a salada. 
Amassar o atum com um garfo, descascar os ovos, cortá-los 
em cubos e acrescentá-los à salada. Para acompanhar, pãozin-
ho francês fresco e quentinho.

Dica prática
O tomate grande pode ser substituído por 1 ou 2 xícaras de 

tomates-cereja, cortados ao meio antes de misturá-los à salada.

2, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, N. 1972
4, Pe. Waldemar Zapelini, N. 1941
6, Pe. Giovani Momo, N. 1988
8, Pe. Isalino Rodrigues, N. 1976 
13, Pe. Antônio J. Scheff el, O. 1968

Objetivo: Descobrir o valor da 
oração e a necessidade de orar. 

Divida a turma em grupos. Dis-
tribua as leituras e perguntas por grupos 
diferentes. Dê um tempo para cada gru-
po ler, conversar sobre cada parte e re-

sponder de preferência escrevendo um texto. Depois junte 
todos, ouça as respostas e faça comentários.

Como e por que devemos orar? Mateus 6, 5 -13
Como e por que devemos orar? Marcos 11, 22 – 25.
Como é a pessoa que costuma orar? Romanos 12, 10 – 21.
Para que serve a oração e a Palavra de Deus? Efésios 

6, 10 – 20.
Respostas para ajudar na refl exão:
1 - Ao orar a pessoa assume a existência de um Deus 

amoroso que está atento para sua realidade e é Onipresente. 
A constância desta ação, inculca na mente Sua presença, le-

vando a pessoa a sentir-se acompanhada. 
Na oração descobrimos nossa dependên-
cia do Criador, e a necessidade de Sua ori-
entação, proteção, conforto. A prática da 
oração impulsiona a pessoa à disciplina da 
dependência; o que redundará em conheci-
mento, obediência e bênçãos. 

A oração também possui uma função terapêutica, pois, 
leva a pessoa a abrir-se; a colocar para fora aquilo que inco-
moda, que amedronta; e que, se guardado, poderia facilmente 
redundar em distúrbios emocionais, ou mesmo depressão. 
Ao se colocar diante do Deus Amor; criador e sustentador do 
universo, inclusive de sua própria vida, a pessoa liberta-se 
da ansiedade de seu próprio controle.

A oração é importantíssima porque a partir dela o Es-
pírito do Senhor trabalha em nosso ser, guiando e confortan-
do-nos para uma vida melhor.

 Leia e medite com todos Filipenses 4, 4 – 9.

Aniversários
de julho

Pe. Milton Lay Mattia, O. 1967
21, Pe. Carlos Pontel, N. 1970
Pe. Adelar Pedro De David, N. 1945
Pe. Jean Demboski, O. 2018
29, Diác. Selin José Picoli, N. 1944
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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

Com São Pedro e São Paulo,
“caminhar juntos”

numa Igreja em saída, de comunhão,
participação e missão

Agricultor e motorista,
cultivar a terra – viver na estrada

Unidos no serviço à vida


