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

- 1º – aniversário de instalação 
da Diocese de Erexim (1971); encon-
tro de confraternização dos padres pelo 
seu dia em local a ser defi nido; 18h30, 
reunião do Conselho Econômico, no 
Centro  Diocesano. 

- 04 – Dia do Padre
- 06 – 7º Dia de oração pelos 

cristãos perseguidos – às 10h, ordenação episcopal de Mons. 
Bertilo Morsh, na Basílica N. Sra. Medianeira de todas as graças 
em Santa Maria.

- 07 - 19º DTC-C – Vocação ao ministério ordenado – 09h, 
Dom Adimir, missa na Paróquia São Roque, Benjamin Constant 
do Sul.

- 09, 08h30, reunião dos padres no Seminário N. Sra. de 
Fátima.

- 10, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, na São 
Pedro – padres.

 -12, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na 
igreja N. Sra. da Salette, Três  Vendas, Erechim.

- 13, 10h, Crismas na igreja São Roque, sede paroquial de 
Itatiba do Sul; 18h, Crismas na igreja São Tiago, sede paroquial 
de Aratiba.

- 13 e 14 de agosto, festa de São Roque, dos padroeiros e 
das capelinhas na sede paroquial de Paulo Bento.

- 14 - 20º DTC-C – Dia dos Pais - Vocação à vida matri-
monial

- 15 a 19, retiro dos presbíteros na Casa Recanto da Me-
dianeira, Veranópolis; 

- 15 a 23, Curso de Formação para Presbíteros do Regional 
Sul 3 da CNBB no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CE-
CREI), São Leopoldo.  

 - 20, 07h, Santuário de Fátima, 
Núcleo Diocesano da Conferência 
dos Religiosos do Brasil, celebração e 
confraternização pelo Dia da Vocação 
à Vida Religiosa; das 13h30 às 17, 
no Centro Diocesano, encontro de 
lideranças missionárias da Infância e 
Adolescência Missionária.

- 21 - 21º DTC-C – Solenidade 
da Assunção de N. Sra - Vocação à Vida Consagrada – Festa da 
Assunção de N. Sra. e 103 de Paróquia, Catedral São José; 

- 22, das 13h30 às 17h, encontro de formação para coorde-
nações paroquiais do Setor de Animação Bíblico-catequético, no 
Centro Diocesano.

- 23, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Entre 
Rios do Sul.

- 26 a 28, Cursilho Jovem Masculino, em Marcelino Ra-
mos; visita do superior provincial dos dominicanos à Diocese. 

- 27, das 09h às 15h, no Seminário de Fátima, encontro vo-
cacional; das 13h30 às 18h, preparação ao casamento na sala de 
reuniões da sede paroquial de Barão de Cotegipe; 17h, Crismas 
na igreja Santo Antonio, sede paroquial de Jacutinga. 

- 28 - 22ºDTC-C – Dia da Vocação do Leigo e da Leiga na 
Igreja e no mundo – Dia Nacional do/a Catequista - das 09h às 
16h, encontro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa Ido-
sa em São Valentim, incluindo as paróquias de Benjamin Cons-
tant do Sul e Erval Grande.

- 29 a 02/09, segunda etapa da Assembleia Geral da 
CNBB de forma presencial, em Aparecida, SP.

- 30, Dom Adimir, viagem a Roma para curso para novos 
Bispos.

- 31, 19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama em Car-
los Gomes. 

Oração do Mês Vocacional 2022
Ó Deus de infi nita bondade, que sempre nos acompa-

nhais em nossa caminhada sinodal, sede força e proteção 
para aqueles que realizam seu itinerário de discernimento 
vocacional.

Inspirados no projeto de vida de tantos santos e santas, 
possamos dar testemunho de fé, afi rmando: “Eu vi o Se-
nhor!” Confi gurai nossos corações a Cristo Bom Pastor, a fi m 
de que nossos propósitos e ações possam sempre indicar que: 

“Cristo Vive! Somos suas testemunhas.”

Que o Espírito Santo nos ilumine e que, em nossa mis-
são evangelizadora, saibamos transbordar de afeto, ternura 
e compaixão.

Olhai e acompanhai vossos fi lhos e fi lhas, para que, a 
exemplo  de nossa querida Mãe Maria, tenhamos a sensibili-
dade de nos colocar à disposição da promoção de uma cultu-
ra vocacional na Igreja e na sociedade. Isto vos suplicamos, 
ó Pai, por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo, na unidade 
do Espírito Santo. AMÉM.
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 “Família é antídoto para a pobreza material e espiritual”
Discurso do Papa Francis-

co aos participantes na plenária 
da Pontifícia Academia das Ciên-
cias Sociais  

Sala do Consistório, sex-
ta-feira, 29 de abril de 2022

Estimadas Senhoras e Sen-
hores!

Dou-vos as boas-vindas e 
desejo-vos bom trabalho nesta 
Sessão Plenária da Pontifícia Ac-
ademia das Ciências Sociais. E agradeço ao Prof. Zamagni 
as suas amáveis e perspicazes 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 mat-
rimónio e das famílias em todo o mundo. Além disso, o con-
texto atual de crise prolongada e múltipla põe à dura prova 
os projetos de famílias estáveis e felizes. Podemos responder 
a esta situação 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 par-
tilhar relações de amor fiel, confi-
ança, cooperação, reciprocidade, 
das quais derivam os bens dos 
membros individuais da família 
e, portanto, a sua felicidade. En-
tendida 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 exemplo uma boa relação com o Es-
tado 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 importante para compreender o 
que é uma família, que não é apenas um grupo de pessoas.

O pensamento social da Igreja ajuda a compreender 
este amor relacional próprio da família, como a Exortação 
Apostólica Amoris laetitia  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. 
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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 gratuidade. 
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. Gostaria 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 conclusão da vos-
sa assembleia plenária. Agradeço ao Cardeal O’Malley as 
suas palavras de introdução; e agradeço a todos vós a vossa 
dedicação ao trabalho de proteção das crianças, tanto na vos-
sa vida profissional como no serviço aos fiéis. Os menores 
e as pessoas vulneráveis 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, infeliz-
mente 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 devastador e perma-

nente na vida das crianças parece sobrecarregar os esforços 
daqueles que procuram responder com amor e compreensão. 
O caminho para a cura é longo, é difícil, requer uma espe-
rança bem fundamentada, esperança naquele que foi para a 
cruz e para além da cruz. Jesus ressuscitado carregou, e car-
rega para sempre, as cicatrizes da sua crucificação no seu 
corpo glorificado. Estas chagas dizem-nos que Deus nos sal-
va não “saltando” os nossos sofrimentos, mas através  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 precisa-
mos de ter fé em Jesus ressuscitado e colocar nossa vida nas 
feridas do seu corpo ressuscitado.
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O abuso, em todas as suas formas, é inaceitável. O abu-
so 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 in-
delével. Recebi recentemente uma carta de um pai, cujo filho 
foi abusado e, por isso, não conseguiu sair do seu quarto duran-
te 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 dolorosas 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-
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, fiéis 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, fiz 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 tor-
nem 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 trabalho e ele, 
por sua vez, deve enriquecer o da Cúria e das Igrejas locais. O 
modo como isto pode ser feito da forma mais eficaz 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 Igreja 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 fiáveis. 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 fiável 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 progresso 
neste compromisso. Se não houver progresso, os fiéis contin-
uarão a perder a confiança nos seus pastores, tornando 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!
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Discurso do Papa Francisco aos Membros da Federação 
das Associações Familiares Católicas na Europa   

Sala Clementina, sex-
ta-feira, 10 de junho de 2022

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

Agradeço ao Presidente 
a sua saudação e introdução. 
Este encontro é jubilar: feste-
jais 25 anos, e é bom celebrar 
e dar graças. Infelizmente neste 
período a Europa, e diria de 
modo especial as famílias na 
Europa, estão a viver um momento que para muitas é trágico 
e para todas é dramático por causa da guerra na Ucrânia. 
Associo-me à sua declaração: «Mães e pais, independente-
mente da nacionalidade, não querem a guerra. A família é a 
escola da paz» (Conselho da Presidência FAFCE , 6 de maio 
de 2022). As famílias e as redes de famílias estiveram e estão 
na vanguarda do acolhimento de refugiados, especialmente 
na Lituânia, Polónia e Hungria.

No vosso compromisso diário pelas famílias, desem-
penhais um serviço duplo: levais a sua voz às instituições 
europeias e trabalhais para formar redes de famílias em toda 
a Europa. Esta missão está em plena consonância com o 
caminho sinodal que estamos a viver, para fazer com que a 
Igreja se torne mais família de famílias.

Agradeço-vos o seminário que organizastes em colab-
oração com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, 
centrado no testemunho da beleza da família. Antecipando 
por alguns dias o Encontro Mundial das Famílias, chama a 
atenção para a falta de nascimentos na Europa e especial-
mente na Itália. Mas este inverno demográfico é sério: por 
favor, estai atentos! É muito grave! Existe uma ligação mui-
to estreita entre esta pobreza generativa e o sentido da bele-
za da família: «O testemunho da dignidade social do mat-
rimónio tornar-se-á persuasivo precisamente por esta via, o 
caminho do testemunho que atrai» (Catequese , 29 de abril 
de 2015).

Renovando a exortação que vos dirigi há cinco anos (1 
de junho de 2017), encorajo-vos a continuar o vosso trabalho 
para fomentar o nascimento e a consolidação das redes de 
famílias . Este é um serviço valioso, porque há necessidade 
de lugares, reuniões, comunidades onde casais e famílias se 
sintam acolhidos, acompanhados, nunca sozinhos. É urgente 
que as Igrejas locais, na Europa e não só, se abram à ação 
dos leigos e das famílias que acompanham famílias.

Vivemos — isto é claro — não apenas uma época de 
mudanças, mas uma mudança de época. O vosso trabalho 
tem lugar nesta mudança, o que por vezes pode causar o ris-
co de desânimo. Mas, com a graça de Deus, somos chama-
dos a trabalhar com esperança e confiança, em comunhão 

efetiva com a Igreja. A este re-
speito, exemplos recentes são 
o Memorandum  de entendi-
mento assinado no ano passado 
pela vossa Federação [disse: 
Fundação] com o Conselho das 
Conferências Episcopais da  
Europa e para cooperação com 
a Comissão das Conferências 
Episcopais da União Europeia, 
em cujos gabinetes, em Brux-

elas, se encontra o vosso secretariado geral.
Os desafios são grandes e estão interligados. Por ex-

emplo, «não se pode falar de desenvolvimento sustentável 
sem solidariedade entre as gerações» (Enc. Laudato si’ , 
159), e esta solidariedade pressupõe um equilíbrio; mas é 
precisamente este equilíbrio que falta hoje na nossa Euro-
pa. Uma Europa que envelhece, que não é generativa é uma 
Europa que não se pode dar ao luxo de falar de sustentabil-
idade e que tem cada vez mais dificuldade em ser solidária. 
Por conseguinte, salientais frequentemente que as políticas 
familiares não devem ser vistas como instrumentos do poder 
do Estado, mas que se baseiam principalmente no interesse 
das próprias famílias. Os Estados têm a tarefa de eliminar 
os obstáculos à generatividade das famílias e de reconhecer 
que a família é um bem comum a ser recompensado, com 
consequências positivas naturais para todos.

Além disso, como nos lembra uma vossa recente Res-
olução, «ter filhos nunca deve ser considerado uma falta 
de responsabilidade para com a criação ou os seus recur-
sos naturais. O conceito de “cunho ecológico” não pode 
ser aplicado às crianças, uma vez que elas são um recurso 
indispensável para o futuro. Em vez disso, o consumismo 
e o individualismo devem ser abordados, considerando as 
famílias como o melhor exemplo de otimização de recursos» 
(FAFCE , Families for Sustainable and Integral Develop-
ment , 26 de outubro de 2021).

Falemos agora do flagelo da pornografia , que ago-
ra se espalha por toda a parte através da Internet: deve ser 
denunciada como um ataque permanente à dignidade de 
homens e mulheres. Não se trata apenas de proteger as cri-
anças — uma tarefa urgente para as autoridades e para todos 
nós — mas também de declarar a pornografia como uma 
ameaça para a saúde pública. «Seria uma grave ilusão pensar 
que uma sociedade onde o consumo desmedido do sexo na 
rede se difunde entre os adultos é depois capaz de proteger 
de maneira eficaz os menores» (Discurso aos participantes 
no Congresso “Child Dignity in the Digital World ”, 6 de 
outubro de 2017). As redes de famílias, em cooperação com 
escolas e comunidades locais, são cruciais para prevenir, e 
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para combater este flagelo, curar as feridas dos que se en-
contram no vórtice da dependência.

A dignidade do homem e da mulher está também 
ameaçada pela prática desumana e cada vez mais general-
izada do “útero de aluguer ”, em que as mulheres, quase 
sempre pobres, são exploradas, e as crianças são tratadas 
como mercadorias.

A vossa Federação também tem a responsabilidade de 
dar testemunho de unidade  e de trabalhar por uma paz , por 
uma grande paz, por uma paz neste momento da história em 
que, infelizmente, existem muitas ameaças e devemos con-
centrar-nos no que une e não no que divide. A este respeito, 
estou-vos grato porque nos últimos cinco anos a vossa Fed-
eração acolheu dez novas organizações familiares e quatro 
novos países europeus, incluindo a Ucrânia.

Por fim — e este é talvez o desafio que está por detrás 
de todos os outros — a pandemia pôs em evidência outra 
pandemia mais escondida, da qual pouco se fala: a pandemia 
da solidão . Se muitas famílias se redescobriram como Igre-
jas domésticas, é também verdade que demasiadas famílias 
experimentaram a solidão, e a sua relação com os Sacra-
mentos tornou-se muitas vezes meramente virtual. As redes 
de famílias são um antídoto para a solidão. De facto, pela 
própria natureza, são chamadas a não deixar ninguém para 

trás, em comunhão com os pastores e as Igrejas locais.
«O amor recíproco entre o homem e a mulher repre-

senta um reflexo do amor absoluto e infalível com o qual 
Deus ama o ser humano, destinado a ser fecundo e a re-
alizar-se na obra comum da ordem social e do cuidado da 
criação» (Discurso aos Participantes na Sessão Plenária da 
Pontifícia Academia das Ciências Sociais , 29 de abril de 
2022). Por conseguinte, a família fundada no matrimónio 
está no centro. É a primeira célula das nossas comunidades 
e deve ser reconhecida como tal, na sua função generativa 
, única e irrenunciável. Não por ser uma entidade ideal e 
perfeita, não! Não por ser um modelo ideológico, não. Mas 
porque representa o lugar natural das primeiras relações e 
da geração: «Quando a família acolhe e sai ao encontro dos 
outros, especialmente dos pobres e abandonados, é «símbo-
lo, testemunho, participação da maternidade da Igreja» (Ex-
ortação Apostólica Amoris laetitia , 324).

Prezados irmãos e irmãs, ide em frente no vosso 
serviço! Fazei de modo que a organização seja inteiramente 
para o serviço, o mais “leve” possível e pronta a responder 
às exigências do Evangelho. O Senhor vos abençoe e Nossa 
Senhora vos proteja. Abençoo todos vós de coração, todos 
vós, e peço-vos que, por favor, rezeis por mim.

Obrigado!

Discurso do Papa Francisco aos Participantes no Congresso: 
"Linhas de Desenvolvimento do Pacto Educativo Global" 

Átrio da Sala Paulo VI, 
quarta-feira, 1° de junho de 
2022

Dou as minhas boas-vin-
das aos distintos Reitores, Pro-
fessores e participantes no Con-
gresso internacional “Linhas 
de desenvolvimento do Pacto 
educativo global”. Agradeço 
ao Cardeal Versaldi as suas pa-
lavras de apresentação. É um 
final com a “orquestra completa”, porque agora os Dicast-
érios serão fundidos. Obrigado, obrigado por este final com 
a orquestra completa!

Estou feliz que a proposta lançada em 2019 de um Pac-
to Educativo Global chame a atenção de muitas partes, e que 
também as universidades colaborem. Fazem-no através de 
estudos aprofundados sobre vários temas, como a dignidade 
da pessoa e os direitos humanos, a fraternidade e a cooper-
ação, a tecnologia e a ecologia integral, a paz e a cidadania, 
as culturas e as religiões. Este vosso Congresso representa 
um momento de avaliação do trabalho realizado até agora 
e de planificação do desenvolvimento do Pacto Educativo 
para os próximos anos. Deve progredir e seguir em frente, 
não permanecer fechado!

Recentemente encon-
trei-me com os Reitores das 
Universidades do Lácio. Com 
eles recordei que nestes tem-
pos devemos aprender com os 
jovens estudantes das nossas 
universidades a viver a crise e 
a superá-la juntos.1  Isto é im-
portante para mim. Devemos 
aprender e ajudar os outros a 
fim de que aprendam a viver as 

crises, porque as crises são uma oportunidade para crescer. 
As crises devem ser geridas e devemos evitar que elas se 
transformem em conflito. As crises impelem-nos para cima, 
fazem-nos crescer; o conflito fecha-nos, é uma alternativa, 
uma alternativa sem solução. Educar para a crise: isto é mui-
to importante. Desta forma, ela — a crise — pode tornar-se 
um kairós , um momento oportuno que leva a empreender 
novos caminhos.

Um modelo emblemático do modo de enfrentar a crise 
é-nos oferecido pela figura mitológica de Eneias que, no 
meio das chamas da cidade que ardia, carrega às costas o 
idoso pai Anquises e leva pela mão o jovem filho Ascânio, 
conduzindo ambos à salvação. Isto é bom: “... et sublato pa-
tre montem petivi” [«cessi, et sublato montem genitore pe-
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tivi» (Eneida,  ii , 804)]. É assim que se supera uma crise! 
Eneias não se salva sozinho, mas com o pai, que representa 
a sua história, e com o fi lho, que é o seu futuro. E assim 
prossegue.

Esta fi gura pode ser signifi cativa para a missão dos ed-
ucadores, que são chamados a preservar o passado — o pai 
às costas — e a acompanhar os jovens rumo ao futuro. Per-
mite-nos recordar também alguns princípios fundamentais 
do pacto educativo global.

Antes de mais, a centralidade da pessoa . Deixando 
Troia, Eneias não leva consigo nenhum bem, nada — a não 
ser os ídolos Penates — mas apenas o pai e o fi lho. As raízes 
e o futuro, as promessas. Isto lembra-nos que em qualquer 
processo educativo é sempre necessário colocar no centro as 
pessoas e visar o essencial, tudo o resto é secundário. Sem 
nunca deixar para trás as raízes e a esperança do futuro!

Outro elemento fundamental é investir as melhores 
energias com criatividade e responsabilidade . O idoso 
Anquises representa a tradição, que deve ser respeitada e 
preservada. Lembro-me do que Gustav Mahler dizia sobre a 
tradição: “A tradição é a garantia do futuro”, não uma peça 
de museu. Ascânio representa o amanhã que deve ser garan-
tido; Eneias é aquele que age como “ponte”, assegurando a 
passagem e a relação entre as gerações. Com efeito, a edu-
cação está sempre enraizada no passado, mas não para se 
deter ali: visa «um projeto a longo prazo»,2  onde o antigo e 
o novo se fundem na composição de um novo humanismo. 
E contra isto, há a moda — em todos os séculos, mas neste 
século vejo-a como um perigo na vida da Igreja — que em 
vez beber das raízes para ir em frente — aquele sentido das 
bonitas tradições — há um “retrocedismo”, não “para baixo 
e para cima”, mas para trás. Este “retrocedismo” que nos 
faz seita, que nos fecha, que nos tira os horizontes: denom-
inam-se guardiães de tradições, mas de tradições mortas. A 
verdadeira tradição católica, cristã e humana é aquela que o 
teólogo [São Vicente de Lérins] — século v  — descrevia 
como um crescimento contínuo, ou seja, ao longo da história 
a tradição cresce, vai em frente: “ut annis consolidetur, di-
latetur tempore, sublimetur aetate ”. A verdadeira tradição é 
esta, que se leva em frente com os fi lhos.

Também não se pode ignorar que é fundamental edu-
car para o serviço . Anquises e Ascânio, além de represen-

tar a tradição e o futuro, são também símbolos dos segmentos 
frágeis da sociedade que devem ser defendidos, rejeitando a 
tentação de descartar, de marginalizar. A cultura do descarte 
quer levar-nos a acreditar que quando algo deixa de funcionar 
bem, devemos abandoná-lo e mudá-lo. É assim que se faz com 
os bens de consumo, e infelizmente isto tornou-se uma men-
talidade e acabamos por fazer o mesmo com as pessoas. Por 
exemplo, se um casamento já não funciona, basta mudá-lo; 
se uma amizade deixa de funcionar, é eliminada; se um ido-
so já não é autónomo, descarta-se... Ao contrário, fragilidade 
é sinónimo de preciosidade: os idosos e os jovens são como 
vasos delicados a conservar com cuidado. Ambos são frágeis!

Caros amigos, neste nosso tempo, em que a tecnici-
dade e o consumismo tendem a tornar-nos utilizadores e 
consumidores, a crise pode tornar-se momento propício para 
evangelizar de novo o sentido do homem, da vida, do mun-
do; para recuperar a centralidade da pessoa como a criatura 
que, em Cristo, é imagem e semelhança do Criador. Esta é a 
grande verdade da qual somos portadores e que temos o de-
ver de testemunhar e transmitir também nas nossas institu-
ições de ensino. «Não podemos silenciar às novas gerações 
as verdades que dão sentido à vida».3  Faz parte da verdade. 
Silenciar as verdades sobre Deus por respeito a quem não 
crê, seria, no campo da educação, como queimar livros por 
respeito a quem não pensa, cancelar obras de arte por res-
peito a quem não vê, ou a música por respeito a quem não 
ouve. Obrigado!

Obrigado pelo vosso trabalho ao serviço da educação, 
que é também a contribuição específi ca que ofereceis ao 
processo sinodal da Igreja. Avançai nesta linha do passado 
rumo ao futuro, de crescimento contínuo. Crianças e idosos, 
todos em frente. E cuidado com o “retrocedismo”, que é a 
moda de hoje, que nos faz crer que voltar atrás preserva o 
humanismo. Encorajo-vos a avançar e acompanho-vos com 
a minha bênção. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim. Obrigado!

1 Discurso aos Reitores das Universidades do Lácio  (16 
de maio de 2022).

2 Mensagem para o lançamento do Pacto Educativo Glob-
al  (12 de setembro de 2019).

3 Discurso no encontro do Pacto Educativo Global “Re-
ligiões e Educação”  (5 de outubro de 2021).

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.

1- “E esta é a grande missão da família: arranjar lugar para Jesus que vem, receber Jesus na família, na pessoa dos 
fi lhos, do marido, da esposa, dos avós, porque Jesus está aí. (Audiência Geral, 17 de dezembro de 2014).

2- “Três palavras que devem existir sempre em casa: com licença, obrigado, desculpa. Com licença: para não se 
intrometer na vida dos cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado: agradecer ao côn-
juge; obrigado por aquilo que fi zeste por mim, obrigado por isto. A beleza da gratidão! E dado que todos nós erramos, há 
outra palavra um pouco difícil de pronunciar, mas necessária: desculpa” (Catequese, 2 de Abril de 2014).
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CNBB - solidariedade às famílias de Bruno Pereira 
e Dom Phillips, esclarecimento e responsabilização

sobre as mortes e cuidado com a Amazônia
Nota oficial da Presidência 

da CNBB
A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) 
expressa sua solidariedade às 
famílias do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista Dom Phil-
lips, aguarda o esclarecimento 
total do ocorrido e exige a re-
sponsabilização dos envolvidos. 
Não se pode aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito 
ao meio ambiente e à nossa Casa Comum, nem o encobri-
mento da verdade e da justiça.

Essas mortes integram a lista de dramas vividos na 
região amazônica como bem expressou o Papa Francisco na 
exortação apostólica pós sinodal “Querida Amazônia” di-
rigida à atuação da Igreja no bioma. No documento, o Santo 
Padre aponta que “os interesses colonizadores que, legal e 
ilegalmente, fizeram – e fazem – aumentar o corte de madei-
ra e a indústria minerária e que foram expulsando e encur-
ralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, 
provocam um clamor que brada ao céu”.

Fiéis ao Sucessor de Pedro, reafirmamos os sonhos 
expressos para a região, conforme manifestados pelo Papa 
Francisco em sua exortação: “Sonho com uma Amazônia 

que lute pelos direitos dos mais 
pobres, dos povos nativos, dos 
últimos, de modo que a sua voz 
seja ouvida e sua dignidade pro-
movida; Com uma Amazônia que 
preserve a riqueza cultural que 
a caracteriza e na qual brilha 
de maneira tão variada a bele-
za humana; Que guarde zelosa-
mente a sedutora beleza natural 

que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios 
e as suas florestas; Com comunidades cristãs capazes de se 
devotar e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à 
Igreja rostos novos com traços amazônicos”.

Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte (MG), Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre (RS), Pri-

meiro Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva - Arcebispo de Cuiabá (MT), 

Segundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidio-

cese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), Secretário-geral da 
CNBB

Fonte: CNBB

Nota da REPAM-Brasil sobre mortes
e degradação na Amazônia

A Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), 
vinculada à Comissão Episcopal 
Especial para a Amazônia da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), divulgou, no 
dia 15 de junho a seguinte nota:

NÃO às mortes e à de-
gradação na Amazônia

“Vi as lágrimas dos oprim-
idos, sem que ninguém os console, e a violência dos opres-
sores, sem que ninguém se importe” (Ecl 4,1b).

Brasília, DF, 15 de junho de 2022.
A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) 

manifesta sua inquietação e indignação diante do desapare-
cimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista 
Dominic Philips. Este fato explicita a realidade de insegu-
rança e de ameaças em que vivem, na Amazônia, pessoas 

que defendem os direitos dos po-
vos indígenas e seus territórios e 
se empenham em cuidar e preser-
var o bioma amazônico.

Manifestamos, também, 
nesse momento de apreensão 
e dor, nossa solidariedade aos 
familiares e amigos, às organi-
zações e ao jornalismo compro-
metido com os Direitos Humanos 

e as causas da Amazônia. Expressamos gratidão aos povos 
indígenas do Vale do Javari, por meio de suas organizações, 
pela solidariedade, sensibilidade humana e reconhecimento 
por aqueles que apoiam as suas lutas.

Causam-nos indignação as constantes ameaças e as-
sassinatos de lideranças indígenas, quilombolas e ribei-
rinhas, como também a violação de direitos fundamentais 
de pessoas de boa vontade, que têm se colocado a serviço 
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da vida humana e do meio ambiente. A REPAM-Brasil, 
comprometida com a defesa da vida humana e da Natureza, 
solicita com veemência, a atuação enérgica das autoridades 
para estancar a ilegalidade e a exploração da Natureza na 
Amazônia, o que tem provocado mortes constantes.

Reivindicamos que todos os que ocupam cargos de re-
sponsabilidade e poder de intervenção, seja em âmbito políti-
co, social e econômico, local, nacional e internacional, se tor-
nem guardiões da Criação, do desígnio de Deus inscrito na 
Natureza, guardiões do outro e do Meio Ambiente. Não deix-
emos que os sinais de destruição e morte orientem o caminho 
a ser percorrido pela nossa sociedade em relação à querida 
Amazônia, parte indispensável da nossa Casa Comum.

A Amazônia é como um membro do nosso corpo. Se 
ela sangrar nós também sangramos, se ela sofrer, também 
nós padecemos. Ela forma um conjunto vivo com todos os 
que nela vivem. Se ela agonizar, seremos responsabilizados 
pelas consequências que sofrerão as gerações futuras.

A luta pelo direito dos mais pobres, dos povos nativos, 
e a defesa da Amazônia, constituem um imperativo para a 
Igreja (cf. Documento de Santarém de 2022, n. 29), do qual 

não abrimos mão. Repudiamos e denunciamos toda espécie 
de degradação, exploração da Natureza, e todo tipo de morte 
dos seres humanos que habitam no bioma.

É indispensável o desenvolvimento de ações rápidas 
do Estado brasileiro, por meio do Governo Federal, Con-
gresso Nacional e Ministério Público, para conter o avanço 
destruidor sobre a Amazônia. É necessário não só prestar es-
clarecimentos sobre o desaparecimento de Bruno e Dominic, 
mas agilidade nas apurações, e punição dos responsáveis por 
tantas mortes e tanta dor que pesam sobre a Amazônia, seus 
povos e seus defensores.

Dom Evaristo Pascoal Spengler, OFM - Bispo Prelado 
de Marajó – PA, Presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica 
– REPAM Brasil

Dom Pedro Brito Guimarães - Arcebispo de Palmas 
– TO, Vice-Presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica – 
REPAM Brasil

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV - Bis-
po Prelado de Itacoatiara – AM, Secretário da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica – REPAM Bras

Fonte: CNBB

Carta aos Comunicadores
“Um coração que escuta” 

(1 Rs 3, 9)
Comunicadores e comuni-

cadoras do Brasil,
Celebramos com grande 

alegria o 56º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, na Sole-
nidade da Ascensão do Senhor, 
neste ano, no dia 29 de maio. 
Esta data é um presente do Con-
cílio Vaticano II, por meio do decreto Inter Mirifica, a toda a 
Igreja, especialmente a nós comunicadoras e comunicadores 
nas mais diversas frentes de trabalho. O Papa Francisco, 
deixa-nos na sua preciosa palavra, uma mensagem para que 
escutemos com “o ouvido do coração”, porque “a escuta é 
uma dimensão do amor”.

A comunicação é uma atividade que se confunde com 
o próprio existir. Sem ela não haveria a vida, começo de tudo 
e singular condição para se fazer qualquer coisa.

 Este documento é resultado da escuta constante do 
apelo diário das pessoas que expressam o sofrimento que 
não é só deles, mas nosso também. É um grito em meio à 
fadiga do excesso das informações e do bombardeio de notí-
cias, inclusive as falsas e as espetacularizadas. Conforme o 
Papa Francisco, nesta realidade, a comunicação não é uma 
teoria nem uma técnica, mas a “capacidade do coração que 
torna possível a proximidade”.

Nosso querido Papa nos conclama, então, a “escutar 
com o ouvido do coração”, fato que deve nos levar a rep-

ensar a maneira como nós comuni-
cadores e comunicadoras estamos 
agindo. Se não escutarmos, não 
teremos a capacidade de apresen-
tar as nossas impressões, muito 
menos de contar as histórias com 
a precisão que o fato merece. Esta-
remos, ainda, oferecendo ao outro 
uma escuta que talvez não seja ver-
dadeira ou seja incompleta. Neste 

ciclo vicioso vamos contribuindo para a construção de um 
mundo diferente daquele de que precisamos. Uma escuta 
equivocada, sem compromisso e sem amor pode provocar 
reações que não condizem com o bem e com a justiça.

 Na sua mensagem, o Papa Francisco lembra que ou-
vidos, todos temos; “mas muitas vezes, mesmo quem pos-
sui um ouvido perfeito, não consegue escutar o outro. Pois 
existe uma surdez interior, pior do que a física. De fato, a 
escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas 
com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta é o coração”, 
que torna possível a proximidade.

 Diferentemente do que temos assistido crescer no seio 
da sociedade, é preciso abrir o coração para dar espaço para 
o outro se aproximar e comunicar. Não são raras as vezes 
que ouvimos, mas o fazemos apenas com os ouvidos do 
corpo, pois o que vale não é a interação, mas a persuasão 
daquele que tenta falar. Afinal, vale mais o que se pensa do 
que o que o outro tem a dizer. Antes de escutar, é preciso 
nos despirmos dos sentimentos e preconceitos já arraigados 
na mente. E isso só é possível escutando-nos a nós mesmos.
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Conscientes de tudo isso e motivados pela celebração 
do 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós, forças 
comunicativas da Igreja no Brasil, assumimos, juntos, três 
compromissos:

Cultivar a Escuta Atenta
Queremos ouvir com o ouvido do coração, de forma 

atenta, sensível e crítica as “eternas questões do homem que 
testemunham o seu desejo de transcendência e o anseio por 
formas de vida autêntica, digna de ser vivida” (Diretório de 
Comunicação da Igreja no Brasil, n. 187). Porque como diz 
o Papa Francisco: “a escuta é o primeiro e indispensável in-
grediente do diálogo e da boa comunicação”.

Na Sinodalidade
 Queremos contribuir de forma sinodal para “construir 

uma Igreja sinfônica, na qual cada um é capaz de cantar com 
a própria voz, acolhendo como dom as dos outros, para man-
ifestar a harmonia do conjunto que o Espírito Santo com-
põe”, como nos ensina o Papa Francisco.

Na Política
Queremos ouvir, neste ano de eleições, as propostas 

dos candidatos de modo que nossos sentidos despertem 
para o voto consciente e comprometido, na certeza de que 
a política “é uma das formas mais preciosas da caridade, 
porque busca o bem comum” (Evangelii Gaudium, n. 205).

 Impulsionados pelo Evangelho de Jesus Cristo, viva-
mos o “apostolado da escuta” na comunicação.

Ascensão do Senhor, 29 de maio de 2022
Jovens Conectados (Equipe de Comunicação da 

Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB)
 Ministério de Comunicação Social da Renovação Ca-

rismática Católica
 Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB)
 Comissão de Comunicação do Conselho Nacional do 

Laicato do Brasil (CNLB)
 Signis Brasil
 Pascom Brasil
 Assessoria de Comunicação e Comissão Episcopal 

Pastoral para a Comunicação da CNBB

Carta do Santuário Nacional de Aparecida
sobre o trabalho infantil

O dia 12 de junho próximo foi 
designado como o Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil pela 
OIT – Organização Internacional do 
Trabalho. A data serve para recordar 
que o Brasil se comprometeu, peran-
te a ONU (Organização das Nações 
Unidas), a colocar em prática um pla-
no nacional para viabilizar a erradi-
cação definitiva de todas as formas de 
trabalho infantil, até 2025. 

O trabalho infantil é toda atividade laborativa prej-
udicial ao pleno desenvolvimento físico e psicossocial da 
criança e do adolescente. No Brasil, a Constituição Feder-
al proíbe o trabalho de crianças e adolescentes com menos 
de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos. O Brasil ratificou as Convenções da OIT nº 138, que 
exige uma idade mínima para admissão a todo tipo de tra-
balho ou emprego, e nº 182, que trata do combate às piores 
formas de trabalho infantil.

Segundo os dados de 2019, divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 
aproximadamente 1,8 milhão de meninos e meninas inseri-
dos indevidamente no mercado de trabalho. Tudo leva a crer 
que os números citados não refletem a realidade. Estudos 
recentes, publicados por Ricardo Lichand, professor da Uni-
versidade de Zurique, na Suíça, apontam que o número de 
trabalhadores infantis no Brasil pode ser sete vezes maior do 

que indicam as estatísticas oficiais. 
Conforme estudo de pesquisa-

dores da Imperial College London, 
publicado na revista inglesa The 
Lancet, no final de 2021, o Brasil 
tem mais de 282 mil crianças e ado-
lescentes pertencentes a famílias nas 
quais seus provedores vieram a óbito 
em razão da COVID-19. Por tal mo-
tivo, é urgente a adoção de políticas 

públicas para evitar que tais órfãos não sejam empurrados 
para o trabalho infantil.

A julgar pela subnotificação existente, pela fragilidade 
da ação fiscalizatória do Estado, pelos efeitos da COVID-19 
sobre as famílias e pela postura política de governantes fa-
voráveis à naturalização do labor de crianças e adolescentes, 
é urgente que a sociedade brasileira retome o compromisso 
civilizatório de erradicação do trabalho infantil, dando pleno 
cumprimento à proteção integral da criança e do adolescen-
te, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal.

O trabalho infantil tende a provocar a chamada in-
clusão excludente, ou seja, a criança se inclui prematura e 
precariamente na atividade laboral, mas se exclui da opor-
tunidade de ter um desenvolvimento pleno e, ainda, de se 
inserir futuramente de forma qualificada no mercado de tra-
balho.

O trabalho precoce, que atinge sobretudo meninos e 
meninas pertencentes a famílias empobrecidas, afetadas di-
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retamente pelas carências econômicas e pelo desemprego 
dos adultos, além de reproduzir os ciclos repetitivos de 
miséria e pobreza, está diretamente associado às altas tax-
as de evasão escolar, bem como a situações de acidente de 
trabalho, que lesionam e mutilam os trabalhadores infantis. 

Sua Santidade, o Papa Francisco, enviou mensagem, 
por ocasião da Semana da Criança, no ano de 2016, ressaltan-
do que a erradicação do trabalho infantil é imprescindível 
para que os meninos e meninas continuem a ser um sinal 
de vida e de esperança. Segundo as palavras proféticas do 
Sumo Pontífice, “quando as crianças são acolhidas, amadas, 
protegidas, tuteladas, a família é sadia, a sociedade melho-
ra, o mundo torna-se mais humano”. Seguindo esse mes-
mo propósito, o Santo Padre, em junho de 2020, apelou aos 
homens e mulheres de boa vontade para unirem “esforços 
em vistas de erradicar essa chaga tão terrível que priva a 
tantas crianças de ter direito a uma infância saudável”. 

O Papa Francisco alerta a sociedade “que a desigual-
dade e a falta de desenvolvimento humano integral impedem 
que se gere a paz”. (In Encíclica Fratelli Tutti, § 235). Nessa 
perspectiva, enquanto persistir a chaga do trabalho infantil, 
as crianças e adolescentes continuarão desprotegidas e a so-
ciedade não terá a paz em sua plenitude. 

Por fim, o Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, 
em parceria com o Programa de Combate ao Trabalho In-
fantil e de Estímulo à Aprendizagem, do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (TST-CSJT), e o Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP), por seu Comitê 

de Erradicação do Trabalho Infantil, lançam a presente carta 
aberta que visa: 

• Sensibilizar e conscientizar a sociedade, os gover-
nos, a mídia, as instituições de educação e toda a rede de 
proteção da criança e do adolescente para a necessidade de 
urgente engajamento na tarefa civilizatória de erradicar o 
trabalho infantil;

• Pugnar pela realização de mapeamento e diagnóstico 
da real situação do labor de crianças e adolescentes, de modo 
a possibilitar a maior efetividade nas ações e programas es-
tratégicos voltados à eliminação do trabalho infantil; 

• Debater democraticamente sobre a proteção social e 
adotar políticas públicas de promoção e defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes, colocando em evidência o inter-
esse superior e o protagonismo destes; 

• Ampliar e aperfeiçoar o sistema de fiscalização das 
relações trabalhistas, bem como estimular o exercício da 
denúncia, por meio do Disque 100, nas situações de trabalho 
infantil, exigindo-se o encaminhamento e a apuração dos fa-
tos pelas autoridades competentes; 

• Alertar e reivindicar das autoridades a implementação, 
nas diferentes esferas estatais, do Plano de Prevenção e Errad-
icação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Tra-
balhador, de forma a viabilizar a plena aplicação do art. 227, 
da Constituição Federal, e das Convenções 138 e 182, da OIT. 

Aparecida-SP, 5 de junho de 2022
Fonte: A12.com

Chacinas provocadas por policiais são atos de extermínio
e execução extrajudicial, pena de morte contra negros

e comunidades pobres
“Cada ato de violência cometido 

contra um ser humano é uma ferida na 
carne da humanidade;

cada morte violenta “diminui-nos” 
como pessoas. (…)

A violência gera mais violência, 
o ódio gera mais ódio, e a morte mais 
morte.Temos de quebrar esta corrente 
que aparece como inelutável”.(Papa 
Francisco, Fratelli Tutti, 227)

Nesta semana o país conheceu mais uma chacina promov-
ida por policiais, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha no 
Rio de Janeiro, onde 25 pessoas foram assassinadas. Conforme 
estudo promovido pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de 
Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Flu-
minense, em apenas um ano de gestão do governador Cláudio 
Castro (PL), foram realizadas 39 chacinas, com 178 mortes. 
Desse total, 31 dos massacres foram em operações policiais. 
Agentes públicos foram responsáveis por 84% dos assassinatos.

Ao elaborar esse posicionamento 
público, outro desastre da ação policial 
no Brasil foi o assassinato brutal de 
Genivaldo de Jesus Santos, trabalhador 
asfixiado durante abordagem de polici-
ais rodoviários federais, na cidade de 
Umbaúba (SE). Homem trabalhador, 
casado e pai de família foi assassina-
do em cenas chocantes que repercutem 
em diversas partes do Brasil e do mun-

do,  que mostran uma equipe da PRF em ação marcada por 
chutes, spray de pimenta e tortura que causou a asfixia e a 
morte por meio cruel, em uma espécie de “câmara de gás” 
dentro do camburão.

Ao instituir a pena de morte por meio de operações poli-
ciais, quase todas recheadas de ilegalidades, o Brasil se trans-
forma no país com maior incidência de execuções sumárias e 
assassinatos provocados pelo Estado. A maioria delas consid-
erada “ação exemplar” pelo atual Presidente do Brasil.
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Artigo

O que se vê e vivencia é uma escalada de assassinatos 
e violência sem precedentes e que se configura em um pro-
cesso de simbiose das polícias com as milícias e as forças 
militares. Grande parte do território do município do Rio de 
Janeiro é controlado por milícias. Sua influência se vê em 
todos os Poderes do Estado e na Presidência da República.

Já passou da hora de dizer um basta à violência, à mil-
itarização da segurança pública, ao avanço do armamento 
desenfreado, às execuções sumárias e ao domínio do Estado 
pela milícia e por práticas que remontam ao nazi-fascismo.

A segurança pública é uma política de Estado à serviço 
da vida da população e não um instrumento de morte. Atual-
mente, a política de segurança pública imposta hoje ao Bra-
sil segue os mesmos parâmetros de violência e perseguição 
racial aplicada nos Estados Unidos. Basta perceber que os 
gestos aplicados ao Genivaldo de Jesus, em parte, foram os 
mesmos utilizados com George Floyd em 2020.

As autoridades públicas e instituições eclesiásticas 
precisam expressar sua repulsa a essa dinâmica de extermí-
nio de forma enfática. Deixar de agir é ser conivente.

A Rede Brasileira de Justiça e Paz chama novamente 
as igrejas, entidades de direitos humanos, instituições da so-
ciedade civil, universidades e os organismos estatais ainda 
não contaminados pela violência e pela lógica miliciana a se 
unirem em uma só voz pela vida. Clamor que deve se refletir 
em atos e em união social e espiritual contra essa brutalidade 
que deseja romper com os princípios democráticos de Con-
stituição Cidadã de 1988 que se fundamenta nos direitos e 
na dignidade humana.

Brasília/DF, 30 de maio de 2022.
CBJP – Comissão Brasileira Justiça e Paz
Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil
Comissão Justiça e Paz – CJP – Santarém (PA)
Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz – CAJP de Belo Hor-

izonte (MG)
CRJP Norte 2 Comissão Regional Justiça e Paz Regional Norte 

2 (PA e AP)
Comissão Regional de Justiça e Paz de Mato Grosso do Sul – 

CRJPMS
Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana – 

CPDH – Arquidiocese de Vitória ES
Comissão Justiça e Paz de São Paulo
Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Palmares (PE)
CJP-DF – Comissão Justiça e Paz de Brasília
Comissão Justiça e Paz – CJP de Londrina (PR)
Comissão Justiça e Paz Arquidiocese de São Luís/MA
Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Frades Ca-

puchinhos do Brasil
Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB CRJP – 

Sul 1 (SP)
Comissão Justiça e Paz – CJP Diocese de Xingu-Altamira-PA
Rede Um Grito pela Vida – CRB Nacional
VIVAT Brasil / Rede Rua
Articulação Comboniana de Direitos Humanos – São Paulo/SP
Pastoral do Menor Arquidiocese de São Luís/MA
Associação de Amigos e Familiares de Presos (AMPARAR) – 

São Paulo/SP
Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB do Maranhão

Ser comunidade 
Dom Paulo Mendes Peixoto -Arcebispo de Uberaba (MG)

 A palavra “comunidade” signifi-
ca ter algo em comum. Mas a questão é 
saber o que nós temos em comum. Em 
concreto, temos uma tradição, temos di-
reitos e deveres, compromissos e orien-
tações. No âmbito da fé cristã, é comum 
o batismo, porque dele origina a tarefa do 

seguimento de Jesus Cristo, de combate ao mal, de realizar tare-
fas comunitárias e cultivar na vida a fé no Deus Uno e Trino. 

A comunidade cristã é fruto de uma sabedoria divina, que 
tem como modelo a Trindade Santa, a relação entre o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo, expressando uma realidade comunitária. É diver-
sidade na unidade, fato que também precisa acontecer na convivên-
cia entre as pessoas, e assim superar todo tipo de individualismo e 
fechamento que dificulta a fraternidade e a vida comunitária.  

Falar da Festa da Santíssima Trindade significa fazer alusão 
ao bonito gesto da partilha, tanto das dores, sofrimentos e derrotas 
como das alegrias e vitórias, que envolvem a todos nós. Tudo isto 
significa forte empenho para a superação dos fatos que dividem a 
comunidade, isto é, taxar as pessoas dos extremismos desordena-
dos entre ultrapassado ou moderno, conservador ou progressista. 

Na verdadeira comunidade é colocado em grande evi-
dência o espirito de cooperação, o sentimento de pertença e de 
ajuda mútua entre as pessoas. A bíblia apresenta alguns mod-
elos dessa realidade, onde tudo era dividido e ninguém passava 
necessidade. As principais decisões passam a ser tomadas com 
anuência de todos, tendo como objetivo principal a realização 
do bem comum (cf. At 2,44-47). 

O que fortalece a vida de uma comunidade é a tônica do 
dom da verdade, fonte da confiança e do respeito. A verdade é 
como um sopro do Espírito de Deus e exige das pessoas uma 
postura que as dignifica na prática da credibilidade. Nessas 
circunstâncias se pode dizer de um cristianismo que se torna 
visível. Nele as pessoas não são vistas como ilhas, como guetos 
e espaço de privilegiados. 

A comunidade é lugar de partilha das dores e das alegri-
as, lugar de vida, mas vida com dignidade, em abundância (cf. 
At 10,10), onde estão as virtudes e as fragilidades inerentes 
ao ser humano. Mesmo assim, é um lugar de amor, definido 
pela presença de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. É 
lamentável quando reina o ódio, a violência, a exploração e 
desamor. Assim as pessoas não são felizes. 
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Mês Vocacional 2022
Em entrevista ao portal 

da CNBB, o padre João Cândi-
do Neto, assessor da Comissão 
para os Ministérios Ordenados 
e a Vida Consagrada, salientou 
que a proposta do Mês vocacio-
nal 2022 é anunciar a verdade de 
que Cristo vive.

O tema é: Cristo vive. So-
mos suas testemunhas. O lema: Eu vi o Senhor!

“Nós somos suas testemunhas, a exemplo de Maria 
Madalena no Evangelho, e a nossa missão como Igreja é 
anunciar a todo mundo que Cristo está vivo e que nós vimos 
o Senhor, experimentamos a sua presença, experimentamos 
que ele caminha conosco, fala conosco, que o seu amor é 
maior do que a própria morte”, disse.

Padre João Cândido disse 
que o tema do Mês Vocacional 
quer ajudar toda a Igreja do Bra-
sil a testemunhar o centro da fé 
cristã. “Jesus está ressuscitado, 
venceu a morte e ele nos chama 
para ser sua testemunha no meio 
deste mundo”.

O assessor contou, ainda, 
que o Mês Vocacional 2022 estará bem próximo da abertura do 
Ano Vocacional que terá início no dia 20 de novembro de 2022.

“Que este Mês Vocacional possa aquecer o coração de 
cada pessoa, de cada cristão para esse despertar vocacional 
de toda a Igreja. A Igreja vive a vocação sempre como graça 
e missão porque Jesus está vivo e nós somos testemunhas”, 
finalizou. (Fonte: CNBB)

Catequese como ajuda à experiência dos mistérios de Deus
Integrantes da coorde-

nação da Animação Bíbli-
co-Catequética (AB-C) das 
Paróquias da Diocese de Erex-
im participaram de encontro de 
formação na tarde do dia 23 de 
maio, no Centro Diocesano. Os 
trabalhos foram conduzidos pela 
Coordenadora Diocesana do 
Setor, Tânaia Madalosso. 

Após a leitura orante da 
passagem do Evangelho dos discípulos de Emaús, ela explic-
itou a natureza da mistagogia, procsso catequético de “mer-
gulho” na profundidade do mistério de Deus, revelado por 
seu Filho Jesus Cristo. É ajuda para viver a experiência da 
prseneça libertadora de Deus na vida, especialmente através 
da Liturgia, com os ritos que a integram. Segundo Tânia, a 
mística pode ser entendida como o “tempero” da caminhada; 
os “pontos” que vão costurando, um a um, os passos propos-
tos em sua metodologia; a “harmonia” que reúne com arte as 
notas musicais das palavras que apresentam a mensagem de 
Cristo e da igreja; o “pincel” que desliza sobre a tela da vida 
de catequistas e iniciandos, combinando as cores e matiz-

es dos momentos celebrativos 
e orantes; a “lente” que per-
mite aos envolvidos no proces-
so enxergar com profundidade 
as experiências de encontro 
com Jesus como oportunidades 
transformadoras e salvíficas. 

Dom Adimir, saudando o 
grupo, salientou a importância da 
alegria e perseverança na camin-
hada dos e das catequistas na 

missão de conduzir os catequizandos no crescimento na fé. De-
stacou também a importância do setor AB-C, da pastoral do ba-
tismo e pastoral familiar no processo de iniciação à vida cristã.

Pe. Jair Carlesso, coordenador diocesano da Ação 
Evangelizadora, explicitou a natureza do Sínodo dos Bis-
pos e o processo de preparação da sua 16ª Assembleia Ger-
al Ordinária que está na fase diocesana até o final de julho 
próximo. Insistiu na importância de se refletir em grupos ou 
pessoalmente sobre o roteiro da Diocese para esta fase, na 
perspectiva da escuta de todos a respeito da Igreja, em busca 
de maior unidade, como deseja o Papa Francisco. (Com in-
formações de Tânia Madalosso).

Equipe de Pastoral da Comunicação da
Diocese de Erexim realiza sua primeira reunião

Constituída recentemente, a equipe de Pastoral da Co-
municação (Pascom) da Diocese de Erexim se reuniu pela pri-
meira vez na noite do dia 23 de maio, no Centro Diocesano, 
sob a presidência de Dom Adimir Antonio Mazali e coorde-

nação do Pe. Leonardo Fávero. Pe, Jair Carlesso, Coordenador 
Diocesano da Ação Evangelizadora, também participou.

Integram a equipe o Pe. Leonardo, coordenador, Ita-
cir Madalosso, Tanise Santin Biason, e os padres José Car-
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los Sala, Dirceu Balestrin 
e Antonio Valentini Neto, 
Camila Pereira e Wellington 
Mikoanski (os dois últimos 
não puderam participar).

De início, Pe. Leonardo 
apresentou aspectos da Pastoral 
da Comunicação valendo-se de 
subsídio da mesma do Region-
al Sul 3 da CNBB. Ressaltou os 
eixos dela: a formação, articulação, produção e espiritualidade. 
A seguir o grupo teceu considerações sobre o assunto.

O grupo refletiu também sobre como desenvolver mel-
hor as potencialidades dos recursos diocesanos de comuni-
cação, como o site, o jornal Comunicação Diocesana, as re-

des sociais, as rádios.
Quanto ao site, suge-

riu-se criar três campos nas 
notícias, da Diocese, da Igreja 
no Brasil e da Igreja no mun-
do. Remodelar alguns cam-
pos. Ver sua adequação para 
o acesso pelo celular, conferir 
relatório de acessos.

Em relação ao Jornal, 
dar-lhe uma apresentação mais reduzida, não publicar Voz 
da Diocese, manter a palavra do Papa, a informação dos 
eventos e textos de reflexão. Mesmo com a ampla facilidade 
das redes sociais para a informação, é bom mantê-lo também 
por servir de documentário. 

A Palavra de Deus na vida e na ação evangelizadora
Pe. Dirceu Dalla Rosa, Reitor do Seminário Maior São 

José da Diocese de Erexim em Passo Fundo, representou o 
Setor Diocesano de Animação Bíblico-Catequético em re-
união virtual do Regional Sul 3 da CNBB, dia 24 de maio, 
sobre animação Bíblico-Catequética e animação bíblica da 
pastoral. 

Pe. Décio Walker, da Diocese de Santo Ângelo, asses-
sorando o encontro, apresentou aspectos do documento do 
Concílio Vaticano II e da exortação apostólica do Papa Ben-
to 16 sobre a Palavra de Deus para fundamentar a animação 
bíblica da vida e da ação evangelizadora. 

Nos dias 13 e 14 de outubro, o grupo terá encontro 
presencial na casa das irmãs salesianas em Porto Alegre. Nos dias 17 a 19 de novembro, em Aparecida, SP, haverá encontro 
de representantes dos Regionais Sul 1, 2, 3, 4 e Oeste 1 da CNBB, dos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 

Assembleia Diocesana da Pastoral
da Juventude da Diocese de Erexim

Nos dias 28 e 29 de maio, em 
Marcelino Ramos a Pastoral da Ju-
ventude realizou sua Assembleia 
Diocesana (ADPJ) Marcelino Ra-
mos. Na terra das águas às margens 
do Rio Uruguai, ouvindo os ensina-
mentos do Jovem Nazareno e a re-
alidade da juventude, os jovens sem 
tiram-se motivados e motivadas a 
lançar as redes (cf. Lc 5,5)

Com a assessoria do Padre Edinho (@edinhoth) e do 
Luís Duarte (@luisduarte.vieira) a partir da realidade juve-
nil na diocese, ADPJ planejou sua caminhada para o triê-
nio (2022-2023-2024), e, com um olhar cuidadoso, buscou 
ampliar o horizonte juvenil propondo espaços de formação 

de lideranças jovens, novos grupos 
de jovens, promovendo o cuida-
do e uma pastoral que caminha em 
missão.

A ADPJ também foi um mo-
mento de fazer memória dos 38 anos 
de caminhada, agradecer a vida da 
Rocheli (@rokws) doada no serviço 
missionário da secretaria liberada 
da Pastoral da Juventude no triênio 

passado, de acolher o novo secretário liberado Élinton (@
elintonwski) que aceitou a missão e de celebrar o amor de 
Deus que se manifestou em cada um e cada uma que esteve 
presente neste espaço tão importante para a PJ de Erexim.
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Igrejas cristãs ecumênicas de Erechim
realizam encontro de oração pela unidade cristã

Membros da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no 
Brasil, da Igreja Evangélica Angli-
cana do Brasil e da Igreja Católica 
Apostólica Romana enfrentaram 
o frio na noite do dia 03 de junho 
e realizaram encontro de oração 
pela unidade cristã no templo con-
hecido como da Igreja Sinodal, 
perto da igreja São Pedro. Partic-
iparam da celebração a diaconisa 
Carmen Suzana Bayon da Igreja 
Anglicana, a pastora Alice Liane Klaustemeyer Grieble, os 
padres Edegar Passaglia, André Lopes, Leonardo Fávero, 
Gladir Giacomel, Gilson Samuel e Antonio Valentini Neto. 

O encontro fez parte da Semana de Oração pela Uni-
dade Cristã, que teve como enfoque a passagem do evangel-
ho de São Mateus “vimos seu astro (sua estrela) no Oriente 
e viemos prestar-lhe homenagem", lembrando a ida dos reis 
magos a Belém. O subsídio para esta Semana foi elabora-
do pelas Igrejas Cristãs do Líbano em conjunto com o Pon-

tifício Conselho para a Unidade 
dos Cristãos da Igreja Católica e o 
Conselho Mundial de Igrejas. No 
Brasil, ele foi adaptado pelo Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs 
de Pernambuco. 

A homilia do encontro es-
teve a cargo da pastora Alice Grie-
ble, residente em Jacutinga e que 
atende a igreja sinodal de Erechim. 
Ela ressaltou a figura dos sábios 
do Oriente que foram à procura 

de Cristo guiados pela estrela, que representa luz. Eles en-
contraram a luz no mundo na criança de Belém. Cristo veio 
trazer a paz, a justiça, a salvação. Exortou a cultivar a esper-
ança num mundo melhor, a não se conformar com menos do 
que se tem direito. Na conclusão de sua reflexão, distribuiu 
pequena estrela a todos convidando a escrever nela uma pa-
lavra que expressasse seu desejo e afixá-la num pano junto 
com uma estrela maior, representando a que guiou os magos.  

Encontros de formação de assessores
da Infância e Adolescência Missionária

Representantes de diversas 
Paróquias da Diocese de Erexim 
participaram de dois encontros de 
formação para assessores da In-
fância e Adolescência Missionária 
(EFAIAM) nos dias 21 de maio e 
4 de junho no Centro Diocesano. 
Com assessoria da equipe dioce-
sana da mesma, coordenada pela 
Ir. Geneci Dalmagro, Franciscana 
Missionária de Maria Auxiliado-
ra, aprofundaram os seguintes temas: 1) Fundamentos da 
Missão; 2) História e Carisma da Infância e Adolescência 
Missionária (IAM); 3) Fundadores, Padroeiros e Símbolos 
da Infância e Adolescência Missionária; 4) Doze passos para 
organizar um grupo da IAM; 5) Espiritualidade Missionária; 
6) A pessoa do Assessor da IAM; 7) Metodologia das quatro 
áreas integradas; 8) Desenvolvimento das crianças e adoles-
centes; 9) Encontros de Coordenadores IAM.

O Bispo diocesano, Dom Adimir, dirigiu sua palavra 
de estímulo e incentivo ao grupo, ressaltando ser nobre e 

gratificante a ação evangelizado-
ra junto às crianças, preferidas de 
Deus. 

Pe. Jair Carlesso, Coorde-
nador Diocesano da Ação Evan-
gelizadora, também esteve com o 
grupo, manifestando sua alegria 
pela bela missão desenvolvida 
pela Infância e Adolescência Mis-
sionária na Diocese. 

O grupo deseja com grande 
expectativa que as paróquias que ainda não organizaram esta 
ação evangelizadora com suas crianças de 4 anos em diante 
possam fazê-lo e está disposto ajudá-las e acompanhá-las, 
pois preenche uma lacuna até o início da catequese comu-
nitária a partir dos 9 anos.

No final dos dois encontros, os encontristas rece-
beram certificado de participação emitido pelas Pontifícias 
Obras Missionárias através da Infância e Adolescência Mis-
sionária. (Informações de Ir. Geneci Dalmagro)
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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.

Novena e Romaria Diocesana de Fátima de Erechim
com a tradicional procissão da Catedral ao Santuário
O Reitor do 

Seminário e do San-
tuário N. Sra. de Fátima 
de Erechim coordenou 
a primeira reunião da 
equipe de liturgia da 71ª 
Romaria diocesana no 
dia 9 de outubro, na noi-
te do dia 07 de junho. 
Participaram o Bispo, Dom Adimir Antonio Mazali, padres, 
leigos e leigas. 

Foram lembrados os aspectos da realidade atual em 
que a novena e a romaria serão realizadas. Entre eles, a fase 
diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos; a Campanha 
da Fraternidade sobre a Educação; o terceiro Ano Vocacional 
do Brasil a iniciar em novembro; o 18º Congresso Eucarísti-
co Nacional, também em novembro; a questão ecológica; o 
tempo de pós-pandemia.

Foram feitos diversos encaminhamentos, alguns dos 
quais serão apresentados na reunião dos padres no início de 
agosto para a defi nição fi nal. 

Alguns encaminhamentos já defi nidos são: 

- Haverá a tradi-
cional procissão da 
Catedral São José ao 
Santuário; nos últimos 
dois anos, por causa da 
pandemia, ela foi sub-
stituída por procissão 
motorizada com início 
em diversos pontos da 

cidade;
- A programação da novena será: missa às 07h; terço 

e missa às 14h, missa às 18h, procissão e missa às 20h. A 
missa da tarde será animada pelas pastorais e movimentos; 
a missa da noite do primeiro dia pelo Santuário; a das outras 
noites, pelas Áreas pastorais. 

- Continuará havendo o “espaço da criança” na sala 
atrás do santuário para crianças até 9 anos, a cargo do setor 
de animação bíblico-catequética; da Infância e Adolescência 
Missionária e do Cursilho;

- A romaria da criança será no dia 8, sábado, com pro-
cissão iniciando às 09h30 da Praça Jayme Lago (Bombeiros) 
ato Santuário, onde haverá missa e bênção das crianças.

Fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos na re-
união Ampliada da Coordenação da Ação Evangelizadora 

Os membros da 
Coordenação ampliada 
da Ação Evangelizado-
ra da Diocese de Erex-
im realizaram reunião 
na noite do dia 06 de 
junho, no Seminário de 
Fátima. Participaram o 
Bispo, o vigário geral, 
o coordenador dioce-
sano de pastoral, coordenadores das Áreas de Pastoral, co-
ordenadores e assessores das Pastorais em nível diocesano, 
representantes dos 3 Programas (Horizontes I, II e III) do 
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. 

O primeiro ponto da reunião foi a refl exão sobre a 
Sinodalidade e fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos 

Bispos. Fez-se uma re-
tomada do método e do 
andamento do processo 
da escuta do povo pelas 
diversas pastorais, pe-
los movimentos e pelas 
paróquias. 

No segundo mo-
mento, houve apre-
sentação de aspectos 

refl etidos na recente Assembleia Regional da Ação Evange-
lizadora que tratou do Caminho Sinodal na Igreja no Rio 
Grande do Sul. 

Diversas comunicações constaram do terceiro e último 
item da reunião.
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Paróquia São Tiago de Aratiba
passa a contar com Diácono Permanente

O ministro Leitor e Acóli-
to Senair Dal Moro da sede pa-
roquial São Tiago de Aratiba foi 
ordenado Diácono Permanente 
por Dom Adimir Antonio Maza-
li, Bispo Diocesano de Erexim, 
na noite do dia 10 de junho, em 
missa concelebrada por 12 padres 
e a participação de 6 diáconos, 
diversos ministros, lideranças, 
familiares e amigos dele, entre 
os quais uma delegação de 20 
pessoas da comunidade N. Sra. das Graças da Paróquia de 
Cacique Doble donde ele é natural. Pe. Lucas Stein foi o 
cerimoniário. Participou também a mãe do novo Diácono 
com 86 anos.

Segundo o Pe. Jorge Dallagnol, de Sede Dourado, Se-
nair foi o 40º Diácono Permanente ordenado da Diocese de 
Erexim e o sexto do atual grupo de 8 que frequentaram o 
curso da Escola São Lourenço de Bríndisi de 2017 a 2019. 

Dom Adimir, ao proferir sua homilia, agradeceu à es-
posa e aos 3 filhas e um filho de ambos pelo apoio, incentivo 
ao esposo e pai em seu sim à vocação ao ministério orde-
nado. É uma graça para a própria família e para a Igreja; é 
alegria para o Bispo por ter mais um ministro ordenado na 
ação pastoral na Diocese e é oportunidade motivadora de 
novas vocações para as 
diversas necessidades da 
Igreja. Destacou aspectos 
das leituras e do Evangel-
ho. Da primeira, a bênção 
sacerdotal do Antigo 
Testamento que vem de 
Deus fonte e origem de 
todos os bens e dons. Da 
segunda, da Carta de São 
Tiago, da qual o ordenan-
do escolheu seu lema, “a 
fé sem obras é morta”. 
Do evangelho, as bem-aventuranças, expressão do Reino de 
Deus e caminho para dele se participar. Sintetizando, Deus 
é bênção, a fé sem a prática não salva, as bem-aventuranças, 
porta do Reino. Na segunda parte da reflexão, o Bispo fa-
lou da natureza e do histórico do Diaconato permanente, das 
condições para alguém ser ordenado para este ministério e 
das atribuições e compromissos de quem o assume. 

Manifestações do final da celebração:
- Diácono Jandir Casagrande, da Paróquia São Pe-

dro de Erechim, acolhendo o recém-ordenado no grupo dos 

diáconos permanentes com uma 
prece em forma de poesia.

- Pe. Jorge Dallagnol, as-
sessor dos diáconos na Diocese, 
agradeceu ao Bispo o apoio e in-
centivo a eles. Como se disse, res-
saltou que Senair é o 40º Diácono 
ordenado na Diocese e que são 
21 os diáconos em ação nela. Ci-
tou alguns diáconos relacionados 
no Novo Testamento, destacando 
que São Francisco de Assis era 

diácono, bem como a importância dos Diáconos na Pastoral 
Familiar.

- Ministra Ana Baldissarelli, pela comunidade. Res-
saltou a graça de a Paróquia ter seu primeiro Diácono Per-
manente e seu o espírito de fé e de serviço, a espiritualidade 
e a disponibilidade permanente em acolher a todos, o que dá 
certeza de um ministério frutuoso. 

- Prefeito Gilberto Hendges. Destacou que Deus não 
trabalha sozinho. Conta com a participação de todos. Apre-
sentou poema que ressalta diversos aspectos do que Deus 
pode, mas cada um deve fazer sua parte. Concluiu de forma 
enfática: Deus conta com você, Diácono Senair. 

- Pe. Dirceu Balestrin, o Pároco. Assegurou ao Diácono 
que a comunidade o es-
tima muito e lhe devo-
ta grande respeito. As 
pessoas o saúdam como 
professor, em vista do 
grande tempo dedicado à 
educação. Desejou que o 
Espírito o ilumine sempre 
e seja muito feliz. 

- Senair Dal Moro. 
Apresentou agradeci-
mentos a muitas pessoas, 
especialmente à família. 

Lembrou o espírito e a prática cristã vividos em seu lar. O 
pai não faltava um domingo à missa. Expressou sua relação 
pessoal com Nossa Senhora sob diversas invocações. Con-
cluiu dizendo contar com a graça divina para corresponder 
ao que dele se espera e poder estar a serviço de todos. 

Após a celebração, no salão paroquial, houve jantar 
para familiares do novo Diácono, padres e Diáconos e lider-
anças da Paróquia.



Diocese de Erexim - RS

19Notícias

Em festa dos padroeiros, Paróquia Católica
de Viadutos vive ordenação de Diácono Permanente

Na festa do padroeiro Sa-
grado Coração de Jesus e do 
co-padroeiro Santo Antonio, no 
dia 112 de junho, solenidade da 
Santíssima Trindade, Dom Ad-
imir Antonio Mazali ordenou 
Diácono Permanente da Paróquia 
Católica de Viadutos o ministro 
Leitor e Acólito e catequista Al-
mir Antonio Piovesan, em missa 
concelebrada por três padres da 
Diocese e dois freis franciscanos 
(Frei Délcio Lazaretti, primo, de Concórdia e Frei Marcelo 
Romani, amigo da família, de Lajes, SC), tendo o Pe. Lu-
cas Stein de cerimoniário, com a participação de 6 diáconos 
permanentes, expressivo número ministros e ministras, fa-
miliares e amigos do novo diácono, entre os quais a esposa, 
seus 4 filhos, a mãe, Maria de Lourdes, a completar 85 anos 
em novembro e a tia e madrinha de batismo, Dileta Bellé, 
chegando aos 90 anos em setembro próximo. 

Dirigindo-se aos participantes da celebração, Dom 
Adimir agradeceu à participação da família na resposta do 
novo diácono ao chamado de Deus para o ministério orde-
nado, especialmente da esposa, pois sem seu consentimen-
to não haveria a ordenação dele. Destacou a importância 
da vocação ao matrimônio, berço de todas as vocações. 
Ressaltou a solenidade 
da Santíssima Trindade, 
na qual se fundamenta a 
vida comunitária, a uni-
dade na diversidade. A 
primeira leitura do dia 
realça a sabedoria divi-
na. Quanto mais desco-
brimos as maravilhas da 
criação, mais percebe-
mos a sabedoria de Deus 
Criador. O Evangelho o 
projeto de Cristo deixado 
aos apóstolos e o Espírito 
Santo que conduz à ple-
na verdade. Referiu-se ao lema do ordenando, eis que estou 
no meio de vós como aquele que serve. A partir da segunda 
leitura, a vida das primeiras comunidades e a escolha dos 
primeiros 7 diáconos, refletiu sobre aspectos históricos e a 
natureza do diaconato, dos quais derivam as condições para 
alguém ser ordenado e suas atribuições e compromissos. 

Manifestações no final da celebração
- Pe. Waldemar Zapelini, Pároco. Saudou diversas 

pessoas presentes ou representadas e aos que acompanha-

vam a celebração pela rádio co-
munitária e pelas redes sociais. 
Exortou a todos à perseverança, 
especialmente ao novo Diácono, 
observando que, como dissera o 
Bispo, é o sétimo do grupo que 
fez o curso da Escola Diaconal e 
sete é o número da perfeição. No 
caso, plenitude da graça, bondade 
e amor de Deus para a Paróquia. 
Garantiu especial acolhida ao 
novo Diácono, destacando diver-

sas virtudes suas e serviços prestados na comunidade.
- Diácono Fabrício Ferrari, da Paróquia São Pedro de 

Erechim, em nome dos Diáconos Permanentes. Saudou ao 
ordenado e lhe desejou continuar simples e dedicado como 
sempre foi e que possa realizar o que lhe for solicitado

- Odete Ângela Ortigara Socol, pela comunidade. Afir-
mou que a Paróquia estava sendo agraciada com a primeira 
ordenação diaconal, por isso, era dia de graça e de festa. De-
stacou a permanente e dedicada atuação dele na comunidade. 
Agradeceu à família por sua participação na preparação do 
Almir para a ordenação. Agradeceu ao Pe. Waldemar por sua 
presença e atuação na Paróquia, incentivo e apoio ao novo 
Diácono. Expressou agradecimento também aos visitantes, 
aos Meios de Comunicação e desejou que surjam novas vo-

cações na Paróquia. Con-
vidou diversas pessoas 
representantes de gru-
pos diversos a entregar 
brindes ao Ordenado.

- Almir. Iniciou sua 
mensagem com louvor 
à Santíssima Trindade. 
Manifestou gratidão ao 
Pároco, ao Bispo, aos 
Padres, Diáconos, lider-
anças paroquiais, autori-
dades, a grupos diversos, 
professores e servidores 
da Escola na qual atuou, 

à família e a outras pessoas. Disse que a razão de seu lema, 
“estou no meio de vós como quem serve”, está na atitude de 
Cristo, que se fez servo do Pai e dos irmãos e irmãs. Mani-
festou sua disposição de servir com generosidade, pois quan-
do todos servem, a Igreja cresce e o Reino de Deus acontece. 
Será a resposta à graça do Batismo. 

Concluída a celebração, foi assinada a ata da orde-
nação e houve almoço festivo no salão paroquial.  
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Capelinhas domiciliares, forma eficaz de evangelização
Sob a coordenação do 

Pe. Moacir Noskoski, Pároco 
da Paróquia N. Sra. da Glória 
de Erval Grande, represen-
tantes paroquiais das zelado-
ras de capelinhas realizaram 
reunião na tarde do dia 13 de 
junho, festa de Santo Antonio. 
Em vista data, refletiram sobre 
a vida e a obra do Santo que 
nasceu em Lisboa, Portugal, 
em 1195 e faleceu em Pádua, 
Itália, em 1231, e foi declarado santo um ano apenas após a 
sua morte. Foi chamado de “Arca do Testamento” pelo Papa 
Gregório IX e reconhecido como “doutor evangélico” por 
seus conhecimentos da Sagrada Escritura. 

Na pauta da reunião revisão do andamento das ativ-
idades. Alguns aspectos considerados: a capelinha domi-

ciliária é forma eficaz de evan-
gelização; a pandemia afetou 
a participação comunitária; a 
recitação do terço no mês de 
maio ficou prejudicada; há difi-
culdade na troca de zeladoras; 
a coleta em favor das vocações, 
em maio, foi bem aceita pelas 
famílias. Sugestões: organizar 
grupo de Whats Web para fa-
cilitar a comunicação; visitar 
as pessoas motivando a partic-

ipação. Foi também lembrada a participação das zeladoras 
no primeiro dia da novena da Romaria a N. Sra. de Fátima. 

Na conclusão, houve oração a São Luiz Gonzaga, 
também celebrado neste mês, a oração a Santo Antonio e a 
bênção dos pãezinhos por intercessão dele.

Em Corpus Christi, Bispo Diocesano de Erexim
ressalta a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja

A temperatura 
amena depois de dias 
de frio rigoroso e a 
expectativa por pro-
cissão presencial após 
dois anos em que não 
foi realizada por causa 
da pandemia favorece-
ram a participação dos 
fiéis nas celebrações da 
solenidade de Corpus 
Christi dia 16 de junho.

Em Erechim, 
além das missas e pro-
cissões nas sedes paroquiais pela manhã e da missa às 08h e 
às 18h no Santuário, houve missa e procissão às 15h na Cat-
edral São José, presidida por Dom Adimir Antonio Mazali e 
concelebrada por dez padres das Paróquias da cidade, com a 
participação de seis Diáconos e do Pe. Lucas Stein na con-
dução das cerimônias.

pós a missa, houve bênção com o Santíssimo e pro-
cissão até o Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima, concluí-
da também com a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Como em muitos lugares, dois gestos marcaram esta so-
lenidade, os tapetes e a coleta de roupas agasalhos e alimentos 
não perecíveis. Do pórtico da esplanada até a porta do San-
tuário, grupos das sete paróquias da cidade e a equipe do San-
tuário organizaram os tapetes com muitos desenhos expressan-

do fé, louvor e gratidão 
a Cristo pelo dom da Eu-
caristia dado à Igreja. Ao 
longo dos tapetes, os do-
nativos em caixas cole-
toras e também em cima 
de parte deles, como ges-
to concreto de partilha 
fraterna com os mais ne-
cessitados, exigência da 
Eucaristia, como tapete 
da solidariedade com as 
famílias assistidas pela 
Cáritas.

As reflexões do Bispo
Na homilia da missa na Catedral, Dom Adimir refle-

tiu sobre a centralidade da Eucaristia na vida e na história 
da Igreja, citando a encíclica de São João Paulo II sobre a 
Eucaristia na sua relação com a Igreja. Ressaltou diversos 
aspectos da Eucaristia, como memória e atualização do ato 
supremo da doação de Cristo pela nossa salvação, realização 
de sua promessa de dar seu corpo e sangue como alimen-
to e bebida, celebração da comunhão com Cristo e com os 
irmãos, alimento para a vida eterna, caminho seguro para o 
céu, antecipação do banquete celeste. A partir do Evangelho, 
a multiplicação dos pães e a ordem de Cristo aos apóstolos 
de eles mesmos darem alimento à multidão faminta, o Bispo 
ressaltou a exigência da Eucaristia da solidariedade fraterna 
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com os que passam necessidades, agravadas pela pandemia, 
para que haja pão em todas as mesas como propõe o 18º 
Congresso Eucarístico Nacional, em novembro próximo em 
Olinda e Recife.

Antes da bênção do Santíssimo na esplanada do San-
tuário, Dom Adimir citou reflexão do Papa Francisco sobre 
a solenidade de Corpus Christi na qual destaca que a Eu-
caristia é a síntese de toda a existência de Jesus, que foi 
um único ato de amor ao Pai e aos irmãos. Também que a 
solenidade convida a renovar o enlevo e a alegria por esta 
maravilhosa dádiva do Senhor que é a Eucaristia. O Bispo concluiu lembrando a urgência de mais vocações sacerdotais para 
que a Igreja tenha os ministros que presidem a celebração eucarística.

Luzes para o caminho sinodal e a missão da Igreja no RS
A Assembleia Regional da Ação Evangelizadora

do Regional Sul 3 da CNBB
(Com informações do site do 

Regional Sul 3 da CNBB)
Bispos e Arcebispos, coorde-

nadores diocesanos da Ação Evan-
gelizadora, coordenadores regionais 
das pastorais e representantes de 
outros organismos da Igreja Católi-
ca no Rio Grande do Sul partici-
param da Assembleia Regional da 
Ação Evangelizadora do Regional 
Sul 3 (ARAE) nos dias primeiro e 
dois de junho, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CE-
CREI) de São Leopoldo. 

 Assembleia aprofundou o tema “Caminho Sinodal na 
Igreja no Rio Grande do Sul”. Na abertura dos trabalhos, 
Dom José Gislon, Bispo de Caxias do Sul e Presidente do 
Regional, motivou a todos a aprofundar a Educação e o pro-
cesso sinodal no Regional escutando o Espírito Santo com 
o ouvido do coração. O coordenador de Pastoral da Diocese 
de Caxias do Sul, padre Paulo César Nodari, apresentou 
relatório das sínteses das dioceses e arquidioceses sobre a 
fase preparatória da Assembleia do Sínodo dos Bispos. 

O Arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antô-
nio Brustolin, refletiu sobre a Igreja sinodal e as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) da Igreja no Brasil. 
Teceu considerações sobre a sinodalidade e as comunidades 
eclesiais missionárias, a família, a educação, a relação da 
Igreja com os socialmente excluídos e a Casa Comum. Res-
saltou a necessidade de se recuperar o sentido da pequena 
comunidade eclesial e de se renovar a Paróquia como comu-
nidade de comunidades. 

Ir. Irani Rupolo, reitora da Universidade Franciscana 
de Santa Maria, falou da sinodalidade e a educação, inician-
do com um destaque à mensagem ao povo brasileiro da re-

cente primeira etapa da Assembleia 
Geral da CNBB. 

Depois, em grupos os partici-
pantes trataram de 3 questões: ações 
a serem desenvolvidas em vista de 
uma Igreja Sinodal; pistas para a or-
ganização e/ou fortalecimento das 
comunidades eclesiais missionárias 
no atual contexto plural, individu-
alista e urbano; indicativos em vista 
da construção de um humanismo in-

tegral e solidário. 
No plenário desse trabalho, os participantes optaram 

por aprofundar as questões apresentadas pelos grupos com 
redação posterior das pistas para a Ação Evangelizadora no 
Regional Sul 3. 

Seguiram-se comunicações diversas entre as quais curso 
da Comissão Episcopal Sociotransformadora sobre a Doutrina 
Social da Igreja, de julho a setembro, em parceria com a Itepa 
Faculdades de Passo Fundo; a Visita ad Limina dos Bispos do 
Estado com rica troca de experiências com os Órgãos da Cúria 
Romana e o encontro marcante com o Papa; terceiro Ano Vo-
cacional da Igreja Católica no Brasil de novembro deste ano a 
novembro de 2023; Semana Nacional da Família em agosto; 
coleta para o projeto missionário do Regional neste domingo 
de Pentecostes; Jornada Pedagógica da Pastoral da Educação 
de 19 a 21 de julho; Política Nacional de Proteção, Código de 
Conduta Ética e Mecanismos de Salvaguarda da Cáritas Re-
gional; atividades da Pastoral da Juventude; ordenação epis-
copal do novo bispo auxiliar de Porto Alegre, Mons. Bertilo 
Morsch no dia 06 de agosto em Santa Maria. 

Na celebração final de envio, os participantes rece-
beram vela com o símbolo da Assembleia do Sínodo dos 
Bispos. 
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Pistas para a Ação 
Evangelizadora no Re-
gional Sul 3

(Enviadas pelo Pe. 
Jair Carlesso, Coorde-
nador Diocesano da Ação 
Evangelizadora – ima-
gens, do site do Regional)

A “redação posteri-
or” mencionada acima é a 
seguinte:

1) Espírito sinodal: 
Percorrer o caminho juntos, em espírito sinodal, resgatando 
e assumindo convictamente a eclesiologia do Concílio Vati-
cano II, que integra e considera todos os estados de vida com 
a mesma dignidade, chamados à santidade e convocados à 
participação na mesma missão (cf. LG, n. 32ss).

2) Escuta do povo: Escutar as vozes e auscultar as 
manifestações de alegrias e tristezas, as angústias e as es-
peranças do povo de Deus (cf. GS, n.1), especialmente dos 
que se encontram nas mais diversas periferias existenciais, 
proporcionando-lhes espaços para a escuta, discernimento e 
orientações.

3) Espiritualidade de comunhão: Fortalecer a espiri-
tualidade de comunhão à luz da Santíssima Trindade, a mel-
hor comunidade, a fim de superar atitudes de uniformidade, 
de polarizações excludentes, espiritualidades individualistas 
e a formação de grupos paralelos.

4) Comunidades eclesiais missionárias: Priorizar 
pequenas comunidades eclesiais missionárias como espaços 
do encontro, da ternura e da solidariedade, o lugar da família 
(cf. DGAE 2019-2023, n. 129), e escolas de cuidado, de 
diálogo e de compromisso com a vida.

5) Organismos 
de participação: Orga-
nizar e/ou fortalecer os 
Organismos de Partici-
pação (conselhos, coor-
denações, etc), em suas 
diversas instâncias (co-
munitárias, paroquiais, 
diocesanas).

6) Iniciação à vida 
cristã: Assumir o pro-
cesso da Iniciação à Vida 

Cristã, de inspiração catecumenal, que integra a família e 
a comunidade de fé, a fim de que cada pessoa, em seu itin-
erário formativo, encontrando-se com Jesus Cristo, possa 
fazer uma efetiva experiência de Igreja - comunhão, partic-
ipação e missão.

7) Animação bíblica da vida e da pastoral: For-
talecer a ação evangelizadora, à luz do estudo, da celebração 
e da vivência da Palavra de Deus, como formas privilegiadas 
de encontro com o Senhor e com a comunidade eclesial. 

8) Humanismo integral: Viabilizar a aproximação 
da Igreja com a realidade educativa, considerando todos os 
níveis e eixos da educação, em vista de um humanismo inte-
gral e solidário, conforme propõe o Pacto Educativo Global 
e a Economia de Francisco e Clara.

9) Casa comum: Promover ações de educação e con-
scientização para o cuidado com a Casa Comum, na per-
spectiva de uma ecologia integral, visando ao bem viver de 
todos.

10) Formação permanente: Promover e fortalecer 
espaços de formação para todo o povo de Deus. 

Bispos e Religiosos do Regional Sul 3 da CNBB
refletem Ano Vocacional e Pacto Educativo Global 

Os Bispos e Arcebispos do 
Rio Grande do Sul e os Superiores 
e Superioras provinciais das Con-
gregações presentes no Estado re-
alizaram encontro dia 31 de maio, 
no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI) de São Leopoldo. 

O encontro teve dois temas 
principais, o 3º Ano Vocacional da 
Igreja Católica no Brasil e o Pacto 
Educativo Global, proposto pelo 
Papa Francisco. 

Dom João Francisco Salm, Bispo de Novo Hambur-
go e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, as-

sessorou a reflexão sobre o 3º Ano 
Vocacional a ser iniciado na soleni-
dade de Cristo Rei deste ano, em 20 
de novembro, e concluído na mesma 
solenidade em 26 de novembro de 
2023. Terá como tema: “Vocação: 
Graça e Missão” e como lema: “Je-
sus Cristo chamou e enviou os que 
ele quis” (Mc 3,13-19). Para Dom 
João Francisco, “tudo aquilo que 
fazemos, toda a nossa vivência, é 

uma resposta contínua a uma iniciativa de Deus em nossa 
vida. Toda a nossa vida é vocacional.” Ele também ressaltou 
a necessidade de se compreender o Ano Vocacional em toda 
sua amplitude que engloba todas as vocações, ao ministério 
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ordenado, à vida consagrada, ao matrimônio e à dos leigos e 
leigas na Igreja e no mundo. 

A Ir. Irani Rupolo, Reitora da Universidade Francis-
cana em Santa Maria apresentou a natureza e os objetivos do 
Pacto Educativo Global. Ela caracterizou o momento atual 
como tempo de mudança de época, de transformação intensa 
e rápida antropológica, cultural, social e ambiental que gera 
novas linguagens, descarta paradigmas recebidos da história 
da humanidade e que produz incertezas diante do presente 

e do futuro. Entre outros dados do contexto educacional, no 
Brasil, há 12 milhões de jovens que não trabalham nem es-
tudam e 66% das crianças de 6 a 7 anos que não dominam a 
leitura e a escrita. A assessora apresentou também os 7 obje-
tivos do Pacto Educativo Global: colocar a pessoa no centro; 
ouvir as gerações mais novas; promover a mulher; respons-
abilizar a família; abrir-se à acolhida; renovar a economia e 
a política; cuidar da casa comum. 

Papa nomeia padre Bertilo João Morsch como bispo
auxiliar na arquidiocese de Porto Alegre (RS)

O Papa Francisco nome-
ou no dia 17 de maio, o padre 
Bertilo João Morsch como 
bispo titular de “Bagavaliana” 
e auxiliar na arquidiocese de 
Porto Alegre (RS). Padre Berti-
lo exerceu, até então, a função 
de vigário geral e pároco da 
catedral da arquidiocese de 
Santa Maria (RS).

Dados biográficos e trajetória eclesial
Último de sete irmãos, Bertilo João Morsch nasceu 

em Sobradinho (RS) aos 7 de novembro de 1964. No ano 
de 1978 ingressou no Seminário São José em Santa Maria 
(RS), na 8ª série do ginasial, onde também realizou o segun-
do grau de 1978 a 1981. Cursou Filosofia e Teologia no In-
stituto de Filosofia e Teologia de Santa Maria (IFITESMA) 
de 1982 a 1986.

Possui Mestrado em Direito Canônico pela Universi-
dade Lateranense, de Roma, com estudos realizados de 2001 
a 2003. Aos 7 de janeiro de 1989 foi ordenado presbítero 
por  dom José Ivo Lorscheiter, na capela São Miguel de Pit-
ingal, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em So-
bradinho (RS), com o lema: “Ser tudo com todos por amor 
ao evangelho” (1Cor 9,22-23).

Exerceu as funções de 
vigário paroquial em Júlio de 
Castilhos (RS), na paróquia 
Nossa Senhora da Piedade, de 
1989 a 1990; Vigário paroquial 
em São Pedro do Sul (RS), na 
paróquia São Pedro Apóstolo, 
de 1991 a 1993;  Pároco em São 
Pedro do Sul (RS), na paróquia 
São Pedro Apóstolo, de  1994 
a 2000; Pároco e reitor do san-

tuário basílica menor Nossa Senhora Medianeira em Santa 
Maria, de dezembro de 2003 a abril de 2013; Diretor espiritual 
no seminário maior Nossa Senhora Mãe do Redentor em Santa 
Maria, de 2005 a 2006; Referencial da Câmara Eclesiástica de 
Santa Maria junto ao Tribunal Eclesiástico, de 2006 a 2010.

Também foi professor de Direito Canônico e Pastoral 
Fundamental nas faculdade Palotina (FAPAS), de 2005 a 
2022. Foi defensor do Vínculo e Promotor de Justiça junto ao 
Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Santa Maria de agos-
to de 2020 a 2022; Pároco da paróquia da Ressureição e reitor 
do seminário maior São João Maria Vianey em Santa Maria 
de abril de 2013 a 2021; Vigário geral e cura da catedral Nos-
sa Senhora Imaculada Conceição de Santa Maria em 2022.

Atuou ainda em programas diários de rádio, como os 
das rádios Imenbuí de Santa Maria, e na rádio Medianeira 
de Santa Maria.

Papa Francisco nomeia padre da Arquidiocese de Porto 
Alegre bispo da diocese de Rondonópolis/Guiratinga (MT)

O Papa Francisco nomeou no dia 8 de junho, o padre 
Maurício da Silva Jardim, atual diretor nacional das Pon-
tifícias Obras Missionárias (POM), como bispo da diocese 
de Rondonópolis/Guiratinga (MT). A diocese encontrava-se 
vacante desde a morte de dom Juventino Kestering, em 
março de 2021, em decorrência da Covid-19.

Vida e trajetória eclesial

Padre Maurício nasceu em 9 de fevereiro de 1969 em 
Sapucaia do Sul (RS). Ingressou no seminário São José de 
Gravataí (RS) na etapa do propedêutico em 1991 aos 21 
anos.

Licenciou-se em Filosofia, em 1994. pela facul-
dade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
(FAFIMC), em Viamão (RS), e conquistou, em 1999, o títu-
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lo de bacharel em Teologia pelo 
Centro de Estudos Teológicos 
São João Vianney (CETJOV), 
também em Viamão. Conclu-
iu uma pós-graduação em Psi-
copedagogia pela FAFIMC, em 
1998. Também possui especial-
ização lato sensu em Missiolo-
gia pelo Instituto São Tomás de 
Aquino (ISTA), finalizada em 
2017.

Foi ordenado presbítero em 11 de dezembro de 1999 
na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Sapucaia do Sul 
(RS) e pertence ao clero da arquidiocese de Porto Alegre 
(RS). De 2002 a 2007, foi assessor da Pastoral da Juven-
tude da arquidiocese de Porto Alegre. Pelo projeto “Igreja 
Solidária” do regional Sul III da CNBB fez uma experiência 
como missionário em Moçambique, na África.

Foi pároco em três paróquias da arquidiocese de Porto 
Alegre (Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Caravággio 
e São Vicente pai dos pobres) e vigário paroquial de São 
Vicente de Paulo e Santa Terezinha. Exerceu a função de 
orientador espiritual do curso propedêutico, de 2014 e 2015.

Atuou como  coorde-
nador da Pastoral presbiteral da 
arquidiocese de Porto Alegre, 
de 2013-2016, e como vice co-
ordenador do regional Sul III da 
CNBB. Em novembro de 2015, 
foi nomeado como animador 
vocacional da arquidiocese de 
Porto Alegre. Em janeiro de 
2015, coordenou a primeira eta-
pa do curso de Especialização 

Lato Sensu para Formadores  de Presbíteros Diocesanos no 
Instituto São Tomás de Aquino (ISTA), BH-MG.

Em março de 2016 nomeado pelo cardeal Fernando 
Filoni, prefeito da Congregação da Evangelização dos Povos, 
como diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) com mandato de 2016 a 2021. Foi reconduzido para 
o serviço de diretor nacional das POM em março de 2021, 
com mandado até 2026, pelo cardeal Antônio Tagle, prefeito 
da Congregação da Evangelização dos Povos. Em novembro 
de 2021 foi eleito coordenador continental das POM.

Fonte: CNBB

Falecimento do Bispo emérito de Santa Cruz do Sul
Dom Aloísio Sinésio Bohn

A diocese de Santa Cruz do Sul 
(RS) comunicou na noite do dia 09 de 
junho o falecimento de seu bispo eméri-
to, dom Aloísio Sinésio Bohn, aos 87 
anos. De acordo com a diocese, o bispo 
morreu de pneumonia. Ele estava hospi-
talizado, nos últimos dias, por causa de 
uma dificuldade respiratória, chegou a 
receber alta, mas não resistiu e morreu.

O corpo de dom Sinésio foi sepul-
tado na Catedral São João Batista, onde 
aconteceram as celebrações de exéquias. 

Biografia
Filho de João Bohn Sobrinho e Oliva Paulina Both, 

dom Sinésio fez seu Ensino Médio no Seminário Menor São 
José de Gravataí, de 1952 a 1954. Depois, em Roma, re-
sidindo no Pio Brasileiro e estudando na Universidade Gre-
goriana, cursou Filosofia, Teologia e Direito Canônico, de 
1955 a 1964. Foi ordenado presbítero em Roma no dia 23 de 
dezembro de 1962.

De volta ao Brasil atuou, principalmente, como vigário 
paroquial na paróquia São Jorge, em Porto Alegre, de 1964 a 
1965. Trabalhou como professor de Teologia e assistente dos 
estudantes de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Porto 
Alegre no Seminário Maior de Viamão de 1966 a 1977.

Em 27 junho de 1977 foi nomea-
do pelo papa Paulo VI bispo auxiliar da 
arquidiocese de Brasília e consagrado 
no dia 09 de setembro do mesmo ano, 
no Seminário Maior de Viamão pelo 
arcebispo de Porto Alegre, dom Vicente 
Scherer. Em 23 de fevereiro de 1980 dom 
Sinésio assumiu como primeiro bispo de 
Novo Hamburgo e em 31 de agosto de 
1986 assumiu como segundo bispo da di-
ocese de Santa Cruz do Sul.

Na CNBB, atuou na Comissão Epis-
copal de Pastoral, foi o Bispo responsável pelos setores do 
Ecumenismo, do Diálogo Inter-religioso e da Pastoral da Ju-
ventude durante os anos de 1983 a 1990. De 1992 a 1995 foi o 
Presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC).

Ao longo de sua caminhada como bispo projetou um 
lar para os padres idosos da Diocese com a aquisição da Casa 
Amparo Fraterno, em Linha Santa Cruz, Santa Cruz do Sul. 
Incentivou a formação teológica dos leigos com a constitu-
ição do Centro Diocesano de Formação (CDFPT) e motivou 
a formação de ministros e catequistas. Criou a Escola Dioc-
esana de Diáconos Permanentes e Ministros Extraordinários 
do batismo.

Fonte: CNBB
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Lições da pandemia
Cardeal Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil

Durante a pandemia nós temos 
aprendido duramente muitas lições, dentre 
as quais, a responsabilidade compartilhada 
no cuidado da vida e da saúde e a revisão de 
padrões de comportamento e de consumo. 
A pandemia tem sido uma ocasião especial 
para refletir sobre o sentido e os rumos da-
dos à própria vida e à vida social. As medi-
das sanitárias estabelecidas nos levaram a 

olhar para o outro e a sentir-nos mais responsáveis pelo próximo, 
principalmente pelo próximo mais fragilizado. À medida que o 
vírus se difundiu atingindo a todos, especialmente os mais vul-
neráveis, a pandemia nos levou a reavivar a consciência de sermos 
uma família sem fronteiras que habita uma casa comum. Temos 
nos recordado, em meio a situações de enfermidade e morte, que o 
que fazemos pode ajudar ou prejudicar o outro, pode preservar ou 
afetar a saúde e a vida do próximo.

Dentre as belas lições que recebemos, está a dedicação gen-
erosa e incansável de profissionais da saúde e de outros profission-
ais que arriscaram a própria vida para prestar serviços essenciais 
durante as fases mais difíceis da pandemia. Eles não podem ser 
esquecidos, pois a doação e os sacrifícios que fizeram continuam 
a produzir frutos. A flexibilização das normas sanitárias parece 
provocar a “flexibilização” da gratidão aos profissionais da saúde 
e a outros, que fizeram um bem imenso a tantas pessoas enfer-

mas e a famílias enlutadas. Em meio aos sofrimentos causados 
pela pandemia, necessitamos reconhecer, com gratidão e louvor, 
o coração generoso que move tantas mãos estendidas para cuidar, 
partilhar e consolar. Têm sido inúmeras as iniciativas de solidarie-
dade, de serviço e de partilha voltadas para os doentes, os pobres e 
fragilizados. Não podemos nos cansar da caridade, nem desistir da 
solidariedade, especialmente nesta fase da pandemia. A melhoria 
das condições sanitárias não tem sido acompanhada da melhoria 
das condições econômicas das famílias, que continuam a necessi-
tar de atenção e de solidariedade.

Nestes dois anos de pandemia, nós aprendemos que o culti-
vo da espiritualidade é fundamental para o cuidado de si e do out-
ro, especialmente em momentos de crise.  Orar e meditar fazendo 
a experiência do amor de Deus tem sido fonte de serenidade e de 
esperança, sustento para a vivência do amor solidário. A pandemia 
nos ofereceu uma ocasião privilegiada para aprender a conjugar 
mais os verbos orar, amar e servir.

Contudo, quando se retoma o ritmo de vida com menores 
restrições sanitárias, podem ser facilmente esquecidas as lições 
aprendidas. É cedo para elencar lições completas ou achar que já 
não temos mais a aprender. O retorno à “normalidade” não pode 
implicar na retomada de um estilo de vida desumano, ainda que 
considerado “normal”. O esquecimento das lições aprendidas 
pode ser trágico. O aprendizado continua no campo científico, nas 
relações humanas e sociais, desafiando-nos à uma nova vida.

Lágrimas que transformam
Pe. Alfredo J. Gonçalves, cs, vice-presidente do SPM, Boston, EUA, 13/03/2022

 As lágrimas da “mulher pecadora” 
lavam os pés do Messias (Lc 7, 36-50). La-
var os pés dos convidados é tarefa reservada 
aos escravos ou subalternos. Mas o Mestre 
transforma a condição daquela estranha 
que ousa entrar na casa do anfitrião chama-
do Simão. De fato, Jesus afirma não que a 

“intrusa” muito pecou, e sim que ela “muito amou”. Ou seja, em 
lugar de expor o pecado em praça pública e ao olhar dos curiosos, 
o Senhor ressalta o potencial de amor que mora em cada pessoa 
humana. Potencial que desperta naquela “pecadora”, não apenas a 
ação de lavar os pés, mas também de “os enxugar com os próprios 
cabelos e os beijar, ungindo-os com unguento”. Pranto que lava 
e purifica, sem dúvida, mas sobretudo lágrimas que transformam 
profundamente a existência de quem mergulha o olhar no interior 
da própria vida. Lágrimas que emergem de um coração que, deses-
peradamente, ama e busca ser amado. Ou melhor, de um coração 
arrependido, disposto a um processo de mudança radical.

Tendo negado a Jesus por três vezes, e tendo ouvido o canto 
do galo, Pedro se vê fulminado pelo olhar do Senhor. “Saindo dali, 
chorou amargamente” (Lc 22, 60-62). As lágrimas do discípulo refle-
tem um estado de culpa praticamente irremediável diante do Mestre. 
Logo ele, o líder absoluto, que sempre se mostrava pronto, decidido; 
ele, homem de resposta imediata e de uma coragem aparentemente 

inabalável; ou talvez demasiadamente pronta e irrefletida! O certo 
é que, a partir daquele encontro e daquele olhar, tanto Jesus quanto 
Pedro irão viver uma dolorosa “via sacra”. O Mestre deverá enfren-
tar um julgamento injusto e a morte revestida de torturas atrozes, ao 
passo que o discípulo, rastejando na lama da própria culpa, deverá 
experimentar um sofrimento dificilmente imaginável. Enquanto um 
é guiado pelo olhar do Pai, o outro tenta orientar-se pelo olhar do Fil-
ho, espelho transparente de uma verdade extremamente acusatória. 
As lágrimas de Pedro, com intenso sabor de “amargura”, o haverão 
de transformar desde as entranhas mais ocultas. Lágrimas que reme-
tem a uma relação contraditória, depuram o pecado, e predispõem a 
uma metamorfose total da existência humana. O discípulo irrequieto 
e impetuoso está se convertendo num missionário cheio de ardor, 
apóstolo incontestável da Boa Nova do Evangelho.

Aos pés do madeiro, sentindo no peito toda a dor do filho 
crucificado, não é difícil imaginar o pranto de Maria, juntamente 
com outras mulheres ali presentes. “Simeão os abençoou e disse 
a Maria: ‘este menino será causa de queda e de reerguimento para 
muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição – quanto a ti, 
uma espada traspassará a tua alma’” (Lc 2, 33-35). Lenta e do-
lorosamente, Jesus expira, enquanto sua mãe banha a cruz com 
lágrimas de indescritível sofrimento. Lágrimas que haverão de 
transformar para sempre a história dos seguidores do Nazareno e, 
depois, da própria Igreja. O pranto de Maria comove o coração de 
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Jesus à beira do último suspiro. E Ele, ao mesmo tempo que lhe dá 
um outro filho, confere aos futuros cristãos uma mãe. “Jesus disse 
à mãe: ‘mulher, eis aí teu filho’; depois disse ao discípulo: ‘eis aí 
tua mãe’” (Jo 19, 25-27). Ao longo da história, a Igreja terá em 
Maria uma protetora de todas as horas, o que explica a devoção 
mariana, tão popular e generalizada.

Diz o relato evangélico: “Quando Jesus se aproximou de 
Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: ‘se tu também 
compreendesses hoje o que te pode trazer a paz! Agora, porém, 

está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão 
trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão 
a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque 
não reconheceste o tempo em que foste visitada’” (Lc 19, 41-44). 
Lágrimas estarrecedoramente proféticas! Filhas legítimas de um 
sentimento que faz estremecer as entranhas e de uma eloquência 
sem igual. Lágrimas que poderiam, sim, transformar a história da 
cidade e do mundo. Mas, “nenhum profeta é bem recebido em sua 
terra”, havia alertado anteriormente o próprio Jesus (Lc 4, 21).

Barbárie e testemunho na floresta
Maria Clara Bingemer

Muito já se escreveu, em todas 
as mídias, sobre o desaparecimento e 
assassinato do indigenista brasileiro 
Bruno Pereira e de Dominic (Dom) 
Philips, jornalista britânico radicado 
no Brasil em viagem pela Amazônia. 

Ambos tinham em comum a paixão pela floresta e a dedicação aos 
povos indígenas. A última vez em que foram vistos foi no último 
dia 5 de junho.  A viagem que deveria durar duas horas, da comu-
nidade de São Rafael a Atalaia do Norte, foi brutalmente interrom-
pida e jamais aportou onde devia. 

Dom e Bruno viviam impulsionados pela dedicação à causa 
que os apaixonava: a floresta e os indígenas.  Bruno oferecia sua 
experiência de indigenista, de profundo conhecedor das etnias e 
línguas daqueles povos. Dava suporte à União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja) em diversos projetos. Era experiente e 
profundo conhecedor da região, tendo sido Coordenador Regional 
da Funai de Atalaia do Norte por vários anos.  Dom punha à dis-
posição do país que amava e escolhera para viver sua experiência 
de jornalista colaborador do jornal “The Guardian”. Nos últimos 
15 anos, trabalhou em diversos periódicos importantes, sempre 
com temas ligados ao Brasil. No momento, reunia material  para 
um livro que pretendia escrever sobre meio ambiente.  Para isso 
fazia a viagem, apoiado na experiência de Bruno. 

Lamentavelmente o Brasil não devolveu a eles tudo o que 
deram de si, de suas vidas e energias. Quando as famílias dos dois 
já não conseguiam contato, a mídia e a opinião pública denun-
ciavam o desaparecimento de ambos, as autoridades brasileiras 
demoravam a mobilizar-se e davam declarações infelizes ao clas-
sificar de “aventura não recomendável” o que era elemento consti-
tutivo de uma paixão: conhecer mais a região, os problemas que 
sofria, os desafios que apresentava para poder denunciar, noticiar, 
ajudar. A floresta ameaçada mobilizava Dom e Bruno, mas as au-
toridades do país que amavam moviam-se lentamente e retarda-
vam as buscas. 

Dez dias após a última viagem de Dom e Bruno, confir-
mou-se a notícia dos bárbaros assassinatos.  Dois suspeitos foram 
presos e um deles levou a Polícia Federal até o local onde a embar-
cação do indigenista e do repórter foi submersa.  Restos humanos 
foram encontrados e encaminhados à perícia.

Os suspeitos confessaram o crime. O país baixa a cabeça, 
envergonhado e triste, diante da barbárie perpetrada em seu ter-
ritório.  A floresta amazônica, grande tesouro do Brasil, conver-

teu-se em terra de ninguém.  Terra sem lei, sem proteção, onde 
campeia o crime, a violência, a ganância, e os povos indígenas 
vivem constantemente ameaçados, assim como aqueles que os de-
fendem. 

Dom e Bruno entregaram suas vidas por aquilo em que 
acreditavam e amavam intensamente: a floresta e os indígenas.  
Seus assassinos querem destruir a floresta e subjugar os indígenas 
a seus interesses de lucro e ambição. São predadores da natureza e 
da vida, responsáveis pela tragédia climática que ameaça o mundo 
inteiro e pela catástrofe ética e política que envolve sombriamente 
o Brasil, onde 33 milhões passam fome e mais de 600 mil pessoas 
morreram vítimas da Covid 19, muitas pelo atraso na chegada das 
vacinas. 

Apesar da tristeza pela perda de Dom e Bruno, pode ser 
consolador o fato de terem representado uma réstea de luz em um 
país que nos últimos tempos só respira dor e morte.  Como eles, 
existem pessoas que não se conformam com a iniquidade e lutam 
com todas as forças para transformar a realidade.  São combatentes 
e lutadores impregnados da utopia que dá força a um projeto vital: 
salvar a vida que pulsa na floresta e também a de seus habitantes.  
Pertencem à linhagem dos muitos que os precederam na mesma 
luta sem quartel: Dorothy Stang, Chico Mendes e tantos outros 
que com eles compartilharam trajetória e destino. Hoje, são lumi-
nosa inspiração para os que prosseguem nessa mesma caminhada.  

Assim serão recordados Dom e Bruno de agora em diante: 
como testemunhas. No início do Cristianismo, a palavra mártir 
equivalia a testemunha.  O jornalista britânico e o indigenista bra-
sileiro são testemunhas eloquentes da causa da ecologia e do meio 
ambiente.  A trajetória radical de suas vidas os transformou em 
mártires da causa ecológica e deve inspirar todos que clamam por 
uma conversão à causa do planeta, conversão à vida e ao futuro da 
Terra e da humanidade. 

Vítimas da barbárie, da incúria, da violência e da corrupção 
que imperam no Brasil, são testemunhas veneráveis da luta difícil 
e necessária pela Amazônia e pelos povos indígenas. Que o teste-
munho de ambos possa brilhar sempre mais, para que a justiça 
aconteça e a esperança vença a opressão que pretende esmagar a 
beleza e a vulnerabilidade da vida. 

-Maria Clara Bingemer é professora do Departamento de 
Teologia da PUC-Rio e autora de “Mística e testemunho em Koi-
nonia – a inspiração que vem do martírio de duas comunidade do 
século XX” (Paulus Editora), entre outras obras.
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Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (151)
Tânia Madalosso

Salada Waldorf com nozes 
Rende 4 porções

Ingredientes 
500 g de aipo-rábano
250 g de maçã verde
3 colheres (sopa) de suco de limão
150 g de uvas rosadas
100 g de nozes sem casca
150 g de creme de leite azedo
1 colher (sopa) de óleo de nozes
Sal
Pimenta-do-reino moída na hora
1 pitada de açúcar
Modo de preparo
1 Descasque o aipo-rábano e rale-o ou corte-o em tiras fi -

nas. Lave as maçãs, corte-as ao meio, remova as sementes e rale 
ou fatie fi no. Coloque o aipo-rábano e a maçã numa tigela e mis-
ture com 2 colheres (sopa) do suco de limão.

2. Lave as uvas, remova-as dos cachos e corte-as ao meio. 
Se preferir, descaroce-as. Pique as nozes grosseiramente. Separe 
1 colher (sopa) das uvas e 1 de nozes para decorar.

3. Para preparar o molho, bata bem com o batedor de ovos o 
creme de leite azedo (ou acrescente 1 colher [sopa] de suco de limão 
ao creme de leite comum), o óleo de nozes e 1 colher (sopa) do suco de 
limão numa tigela pequena. Tempere o molho com sal, pimenta e açúcar.

4. Cubra as uvas e as nozes com a mistura de maçã e ai-
po-rábano e acrescente o molho. Tempere a salada com sal e pi-

Ajudar e ser ajudado              

menta a gosto e disponha em 4 pratos fun-
dos. Decore os pratos com o restante das 
uvas e das nozes. Para acompanhar, pão de 
fôrma fresco e torrado.

Dica prática 
Quem preferir pode substituir o aipo-rábano por aipo. Corte 

os talos de aipo em fatias fi nas, removendo os fi apos duros.

Bolo de Milho
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de fubá
½ xícara (chá) de fl ocos fi nos de aveia
1 xícara (chá) de açúcar demerara
1 xícara (chá) de leite de coco
1 xícara (chá) de água
4 colheres (sopa) de óleo de milho
1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de fazer
Pré-aqueça o forno em temperatura de 280ºC por 20 

minutos. Em uma tigela, coloque todos os ingredientes, exceto 
o fermento. Em seguida, bata bem (não é necessário o auxílio de 
batedeira). Adicione o fermento e coloque a massa em uma fôrma 
untada. Leve ao forno para assar em temperatura de 280ºC por 15 
minutos e, logo após, diminua a temperatura para 220ºC. Asse o 
bolo por cerca de 45 minutos. Não abra o forno antes que o bolo 
esteja assado. Sirva assim que esfriar.

- 1º, Pe. Gilson V. Samuel, N. 1968
       Pe. Olírio L. Streher, O. 1981
- 5, Pe. Renoir Dalpizol (saletino) N
- 6, Diac. Almeri Bornelli, O. 2006
- 10, Pe. Wolney Toigo, N. 1970 
- 19, Pe. Paulo C.  Bernardi, N. 1971

O objetivo desta dinâmica é mostrar 
que todos devem ajudar uns aos outros na 
caminhada da catequese. Esta dinâmica 
demonstra a importância da comunicação 
entre os catequizandos na catequese. 

Você vai precisar de tiras de pano 
para cobrir os olhos ou a boca dos participantes. Cada partic-
ipante deve dizer se quer ser o "mudo" ou o "cego". A cate-
quista venda os olhos de todos que escolheram ser cegos e a 
boca de todos que escolheram ser mudos. O grupo deve ser 
dividido em duplas e devem sair e escolher algum objeto da 
sala, ou a Bíblia de cada criança. As duplas devem se ajudar 
utilizando os recursos de comunicação que possuem, os que 
têm os olhos vendados não enxergam, mas podem falar, e os 

que têm a boca vendada, não 
falam mas podem enxergar.

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

A/o catequista deve explicar que nesta dinâmica, 
pode-se aprender algumas virtudes que são importantes du-
rante a caminhada da catequese, como a paciência, a escu-
ta e a união entre todos que fazem parte da catequese. 

Aniversários
de agosto

- 21, Pe. Moacir L. Noskoski, O. 2004
        Pe. Marcos Oliveira Pereira, O. 2004
        Pe. Tranquilo Manfrói, N 1956
        Diác. Osmar Antonio Lorenzi, O. 2005
- Pe. Wolney Toigo, O. 1995
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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

Cristo ressuscitado: busca evidenciar a Boa notícia, o autor da nossa vida,                 
do chamado vocacional e da missão.

 Coração e mãos chagadas: representam o amor, a doação e os desafi os na             
promoção e no cuidado para com a vida, dom vocacional.

 Cruz: a vitória da vida sobre a morte, árvore da vida e esperança.  

 Mulher: o primeiro anúncio e testemunho vocacional.

 Luz e Caminho: a fé ilumina todo o nosso itinerário e a nossa missão vocacional.


