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

- 1º, 7º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.
- 02 a 04, Cursilho Jovem Feminino, em Marcelino Ramos.
- 03, das 09h às 16h, encontro de formação de agentes da 

Pastoral da Pessoa Idosa em Campinas do Sul, incluindo 
as paróquias de Entre Rios, Jacutinga e Paulo Bento.

- 04 - 23º DTC-C – Dia de oração pelas vocações e da 
partilha; dia de orações pela Pátria.

- 06, 19h30, reunião da Área Pastoral de Severiano de 
Almeida, em Severiano de Almeida.

- 07 – Dia da Pátria – Grito dos Excluídos.
- 08 – Natividade de Nossa Senhora 
- 10 – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 
- 11 - 24º DTC-C
- 12, aniversário de ordenação episcopal de Dom Cleocir 

Bonetti (2021).
- 12 e 13, curso de formação para os padres a cargo da 

Pastoral Presbiteral, no Seminário de Fátima.
- 13, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os 

coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro 
Diocesano; 19h30, reunião da Área Pastoral de Getúlio 
Vargas em Capo Êre.

- 14 – Exaltação da Santa Cruz – 35ª Romaria ao Santuário 
de Nossa Senhora de Santa Cruz,  Lajeado Paca.

- 16, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na 
igreja São Cristóvão, Erechim.

- 18 - 25º DTC-C - 10h, Crismas na igreja N. Sra. das Dores, 
sede paroquial de Capo Êre. 

- 19, 10h, missa comemorativa da aparição de N. Sra. da 
Salette; 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das 
zeladoras das capelinhas, no Centro Diocesano. 

- 21, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na Barra do 
Rio Azul.

- 23, 19h, missa e crismas na igreja Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim.

- 24, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes 
da Pastoral da Pessoa Idosa em Estação, incluindo a 
Paróquia de Getúlio Vargas; 18h, Crismas na igreja 
Sta. Luzia,  Atlântico, Erechim.

- 25 – 26º DTC-B - 87ª Romaria da Salette em Marcelino 
Ramos; 18h, Crismas na igreja Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim.

- 26, 08h30, reunião da Comissão Diocesana dos Ministros 
no Centro Diocesano; 14h, reunião do Colégio de 
Consultores no mesmo local; 19h, no Seminário, 
reunião de padres e representantes dos conselho de 
assuntos administrativos das Paróquias.

- 28 19h, reunião da Área Pastoral de São Valentim em Erval 
Grande.

- 29 – 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado - 
08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, N. Sra. da 
Salette - padres.

- 30, início da novena da Romaria de N. Sra. do Rosário de 
Fátima.

Oração a Nossa Senhora da Salette
LEMBRAI-VOS, Ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas que 

derramastes por nós, no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados 
que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fi m de que, em nome de Cris-
to, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito 
por vossos fi lhos, podeis agora abandoná-los.

Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, 
apesar de nossa infi delidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó 
Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso, Filho.

Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo, e de vos con-
solar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. AMÉM.

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós!
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São José, Padroeiro da Igreja universal
Catequese dia 16/02/2022 
Estimados irmãos e irmãs!
Mas o que significa este título? O que 

significa que São José é “padroeiro da Igre-
ja”? Sobre isto gostaria de refletir convosco 
hoje.

Também neste caso, os Evangelhos nos 
fornecem a interpretação mais correta. De 
facto, no final de cada história em que José 
é o protagonista, o Evangelho observa que 
ele toma consigo o Menino e sua mãe e faz o 
que Deus lhe ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). 
Evidencia-se assim o facto de que a tarefa 
de José é proteger Jesus e Maria. Ele é o seu 
principal guarda: «De facto, Jesus e Maria, sua Mãe, são 
o tesouro mais precioso da nossa fé» [1] (Carta ap. Patris 
corde, 5), e este tesouro é guardado por São José.

No plano da salvação, o Filho não pode ser separado 
da Mãe, daquela que «avançou pelo caminho da fé, man-
tendo fielmente a união com seu Filho até à cruz» (Lumen 
gentium, 58), como nos recorda o Concílio Vaticano II.

De certa forma, Jesus, Maria e José são o núcleo pri-
mordial da Igreja.  Jesus é Homem e Deus, Maria, a pri-
meira discípula, é a Mãe; e José, o guardião. E também nós 
«sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com 
todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente 
estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, 
à nossa guarda» (Patris corde, 5). E aqui há um traço muito 
bonito da vocação cristã: guardar. Guardar a vida, guardar o 
desenvolvimento humano, guardar a mente humana, guardar 
o coração humano, guardar o trabalho humano. O cristão 
é – podemos dizer – como São José: deve guardar. Ser cris-
tão não é apenas receber a fé, confessar a fé, mas guardar a 
vida, a própria vida, a vida dos outros, a vida da Igreja.   O 
Filho do Altíssimo veio ao mundo numa condição de grande 
fragilidade. Jesus nasceu tão frágil, débil. Ele quis precisar 
de ser defendido, protegido, cuidado. Deus confiou em José, 
como fez Maria, que encontrou nele o esposo que a amava e 
respeitava e sempre cuidou dela e do Menino.  «Neste sen-
tido, São José não pode deixar de ser o Guardião da Igreja, 
porque a Igreja é o prolongamento do Corpo de Cristo na 
história e ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, espe-
lha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger 
a Igreja, continua a proteger o Menino e sua mãe; e também 
nós, amando a Igreja, continuamos a amar o Menino e sua 
mãe (ibid.).

Este Menino é Aquele que dirá: «sempre que fizestes 
isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo 
o fizestes» (Mt 25, 40). Portanto, cada pessoa que tem fome 
e sede, cada estrangeiro, cada migrante, cada pessoa sem 
vestuário, cada doente, cada preso é o “Menino” que José 

guarda. E nós somos convidados a guardar 
estas pessoas, estes nossos irmãos e irmãs, 
como fez José. É por isso que é invocado 
como protetor de todos os necessitados, dos 
exilados, dos aflitos, e também dos moribun-
dos – falámos sobre isto na última quarta-fei-
ra. E também nós devemos aprender com José 
a “guardar” estes bens: amar o Menino e a sua 
mãe; amar os sacramentos e o povo de Deus; 
amar os pobres e a nossa paróquia. Cada uma 
destas realidades é sempre o Menino e a sua 
mãe (cf. Patris corde, 5). Devemos guardar, 
pois assim guardamos Jesus, como fez José.

Hoje é comum, é de todos os dias, criti-
car a Igreja, apontando as suas incoerências – 

há muitas – apontando os seus pecados, que na realidade são 
as nossas incoerências, os nossos pecados, pois a Igreja sem-
pre foi um povo de pecadores que encontra a misericórdia 
de Deus. Perguntemo-nos se, no fundo do coração, amamos 
a Igreja tal como é. Povo de Deus a caminho, com muitos 
limites, mas com tanta vontade de servir e amar a Deus. De 
facto, só o amor nos torna capazes de falar plenamente a 
verdade, de uma forma não partidária; de dizer o que está er-
rado, mas também de reconhecer toda a bondade e santidade 
que estão presentes na Igreja, começando precisamente por 
Jesus e Maria. Amar a Igreja, guardar a Igreja e caminhar 
com a Igreja. Mas a Igreja não é aquele grupinho que está 
próximo do sacerdote e manda em todos, não. A Igreja so-
mos todos, todos. A caminho. Guardar-nos uns aos outros, 
guardar-nos reciprocamente. É uma boa pergunta esta: eu, 
quando tenho um problema com alguém, procuro guardá-lo 
ou condeno-o imediatamente, falo mal dele, destruo-o? De-
vemos guardar, guardar sempre!

Estimados irmãos e irmãs, encorajo-vos a pedir a inter-
cessão de São José precisamente nos momentos mais difíceis 
da vossa vida e das vossas comunidades. Onde os nossos er-
ros se tornam um escândalo, peçamos a São José que nos dê 
coragem para dizer a verdade, para pedir perdão e recomeçar 
humildemente. Onde a perseguição impede que o Evangelho 
seja proclamado, peçamos a São José a força e a paciência 
para suportar abusos e sofrimentos por amor ao Evangelho. 
Onde quer que os meios materiais e humanos sejam escassos 
e nos façam experimentar a pobreza, especialmente quando 
somos chamados a servir os últimos, os indefesos, os órfãos, 
os doentes, os descartados da sociedade, rezemos a São José 
para que seja Providência para nós. Quantos santos se dirigi-
ram a ele! Quantas pessoas na história da Igreja encontraram 
nele um padroeiro, um guarda, um pai!

Imitemos o seu exemplo e por esta razão, todos juntos, 
rezemos hoje; rezemos a São José com a oração que conclui 
a Carta Patris corde, confiando-lhe as nossas intenções e, de 
uma forma especial, a Igreja que sofre e está na provação. E 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2022

4 Papa Francisco

agora, tendes nas mãos em diversas línguas, penso quatro, a 
oração, e acho que aparecerá também no ecrã, assim juntos, 
cada um na própria língua, podemos rezar a São José.

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Ma-
ria! A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria depos-
itou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se homem. 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, mi-
sericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 [1] S. RITUUM CONGREG., Decr. Quemadmodum Deus (8 de dezem-
bro de 1870): ASS 6 (1870-71), 193; cf. PII IX, Carta. Ap. Inclytum Patriarcham 
(7 de julho de 1871): l.c., 324-327.

Carta do Papa Francisco aos Participantes 
no Encontro de Santarém 
(4º Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal)  

 Queridos irmãos e irmãs
Com o coração repleto de 

alegria e esperança, dirijo-me a to-
dos os participantes do IV Encontro 
da Igreja Católica na Amazônia Le-
gal, pois é motivo de especial alento 
para mim saber que sonhamos jun-
tos “com comunidades cristãs ca-
pazes de se devotar e encarnar de 
tal modo na Amazônia, que deem 
à Igreja rostos novos com traço s 
amazônicos” (QA, 7). Ao mesmo 
tempo, saber que esse encontro faz 
memória daquele ocorrido nesse mesmo local há 50 anos 
atrás, é ocasião de intensa ação de graças ao Altíssimo pelos 
frutos da ação do Divino Espírito Santo na Igreja que está na 
Amazônia – durante estas últimas 5 décadas – e por quanto 
a mesma inspira.

Aquele “Encontro de Santarém” propôs linhas de 
evangelização que marcaram a ação missionária das comu-
nidades amazônicas e que auxiliaram na formação de uma 
sólida consciência eclesial. As intuições daquele encontro 
serviram também para iluminar as reflexões dos padres sino-
dais, no recente Sínodo para a região Pan-Amazônica, como 
recordei na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida 
Amazônia, ao descrevê-lo como uma das “expressões privi-
legiadas” do caminhar da Igreja com os povos da Amazônia 
(cf. QA, 61). De fato, nas conhecidas “linhas prioritárias”, 
frutos do recordado encontro, encontram-se esboçados os 
sonhos para a Amazônia que foram reafirmados no último 
sínodo (cf. QA, 7).

Alegro-me igualmente pelo 
empenho das Igrejas Particulares da 
Amazônia Brasileira, por meio de 
suas comunidades, em levar adiante 
as indicações da última Assembleia 
Sinodal, testemunhando ao mes-
mo tempo, pela já enraizada e bela 
tradição dos encontros das Igrejas 
Locais, a vivência da sinodalidade 
– como expressão de comunhão, 
participação e missão – à qual toda 
a Igreja é chamada. Recordo com 
carinho e com gratidão a partici-

pação intensa dos que vieram do Brasil à Roma trazendo 
vitalidade, força e esperança para as sessões do Sínodo de 
2019.

Sejam corajosos e audaciosos, abrindo-se confiada-
mente à ação de Deus que tudo criou, nos deu a si mesmo 
em Jesus Cristo (cf. QA, 41), e nos inspira através do Espíri-
to a anunciar o Evangelho com novo empenho e a contem-
plar a beleza da criação, ainda mais exuberante nessas terras 
amazônicas, onde se experimenta a presença luminosa do 
Ressuscitado (cf. QA, 57).

Ao depositar tais votos aos pés de Nossa Senhora de 
Nazaré, Rainha da Amazônia – que jamais nos abandona nas 
horas escuras (cf. QA, 111) – envio-lhes, queridos irmãos 
e irmãs, de todo o coração, a Benção Apostólica, pedindo 
também que, por favor, continuem a rezar por mim e pela 
missão que o Senhor me confiou.

Roma, São João de Latrão, 31 de maio 2022
 Franciscus

Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, recorremos a Vós 

nesta hora de tribulação. Vós sois Mãe, amais-nos e conhe-
ceis-nos: de quanto temos no coração, nada Vos é oculto. 
Mãe de misericórdia, muitas vezes experimentamos a vossa 
ternura providente, a vossa presença que faz voltar a paz, 
porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da paz.

Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição 
das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de 
mortos nas guerras mundiais. Descuidamos os compromis-
sos assumidos como Comunidade das Nações e estamos a 
atraiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jov-
ens. Adoecemos de ganância, fechamo-nos em interesses na-
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cionalistas, deixamo-nos ressequir 
pela indiferença e paralisar pelo 
egoísmo. Preferimos ignorar Deus, 
conviver com as nossas falsidades, 
alimentar a agressividade, suprimir 
vidas e acumular armas, esquec-
endo-nos que somos guardiões do 
nosso próximo e da própria casa 
comum. Dilaceramos com a guerra 
o jardim da Terra, ferimos com o 
pecado o coração do nosso Pai, que 
nos quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes a todos 
e a tudo, exceto a nós mesmos. E, com vergonha, dizemos: 
perdoai-nos, Senhor!

Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, 
no mistério de iniquidade do mal e da guerra, Vós, Mãe San-
ta, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua a 
olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar nova-
mente. Foi Ele que Vos deu a nós e colocou no vosso Imacula-
do Coração um refúgio para a Igreja e para a humanidade. Por 
bondade divina, estais connosco e conduzis-nos com ternura 
mesmo nos transes mais apertados da história.

Por isso recorremos a Vós, batemos à porta do vosso 
Coração, nós os vossos queridos filhos que não Vos cansais 
de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nes-
ta hora escura, vinde socorrer-nos e consolar-nos. Repeti a 
cada um de nós: «Não estou porventura aqui Eu, que sou tua 
mãe?» Vós sabeis como desfazer os emaranhados do nosso 
coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa 
confiança em Vós. Temos a certeza de que Vós, especial-
mente no momento da prova, não desprezais as nossas súpli-
cas e vindes em nosso auxílio.

Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressas-
tes a hora da intervenção de Jesus e introduzistes no mundo 
o seu primeiro sinal. Quando a festa se mudara em tristeza, 
dissestes-Lhe: «Não têm vinho!» (Jo 2, 3). Ó Mãe, repeti-o 
mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da 
esperança, desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade. 
Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz. Tornamo-nos 
capazes de toda a violência e destruição. Temos necessidade 
urgente da vossa intervenção materna.

Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica:
Vós, estrela do mar, não nos deixeis 
naufragar na tempestade da guerra;
Vós, arca da nova aliança, inspirai 
projetos e caminhos de reconcil-
iação;
Vós, «terra do Céu», trazei de volta 
ao mundo a concórdia de Deus;
Apagai o ódio, acalmai a vingança, 
ensinai-nos o perdão;

Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça 
nuclear;

Rainha do Rosário, despertai em 
nós a necessidade de rezar e amar;
Rainha da família humana, mostrai 
aos povos o caminho da fraterni-
dade;
Rainha da paz, alcançai a paz para 
o mundo.

O vosso pranto, ó Mãe, co-
mova os nossos corações endu-
recidos. As lágrimas, que por nós 

derramastes, façam reflorescer este vale que o nosso ódio se-
cou. E, enquanto o rumor das armas não se cala, que a vossa 
oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas 
acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das bombas. O 
vosso abraço materno console quantos são obrigados a deix-
ar as suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso Coração 
nos mova à compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar 
da humanidade ferida e descartada.

Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, 
Jesus, ao ver o discípulo junto de Vós, disse-Vos: «Eis o teu 
filho!» (Jo 19, 26). Assim Vos confiou cada um de nós. De-
pois disse ao discípulo, a cada um de nós: «Eis a tua mãe!» 
(19, 27). Mãe, agora queremos acolher-Vos na nossa vida e 
na nossa história. Nesta hora, a humanidade, exausta e tran-
stornada, está ao pé da cruz convosco. E tem necessidade de 
se confiar a Vós, de se consagrar a Cristo por vosso intermé-
dio. O povo ucraniano e o povo russo, que Vos veneram com 
amor, recorrem a Vós, enquanto o vosso Coração palpita por 
eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a 
injustiça e a miséria.

Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente 
confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós 
mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial 
a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos 
com confiança e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai 
ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso Coração abriu 
as portas da história ao Príncipe da Paz; confiamos que mais 
uma vez, por meio do vosso Coração, virá a paz. Assim a 
Vós consagramos o futuro da família humana inteira, as ne-
cessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esper-
anças do mundo.

Por vosso intermédio, derrame-se sobre a Terra a Mi-
sericórdia divina e o doce palpitar da paz volte a marcar as 
nossas jornadas. Mulher do sim, sobre Quem desceu o Es-
pírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de 
Deus. Dessedentai a aridez do nosso coração, Vós que «sois 
fonte viva de esperança». Tecestes a humanidade para Jesus, 
fazei de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nos-
sas estradas, guiai-nos pelas sendas da paz. Amen.

(Papa Francisco – 25 de março de 2022).
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Carta do Papa Francisco ao  Arcebispo
Rino Fisichella pelo Jubileu 2025

Ao amado Irmão
Arcebispo RINO FISICHELLA
Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção 

da Nova Evangelização
O Jubileu representou sempre na vida da Igreja um 

acontecimento de grande relevância espiritual, eclesial e so-
cial. Desde que Bonifácio VIII, em 1300, instituiu o primeiro 
Ano Santo – com recorrência centenária, passando depois, 
segundo o modelo bíblico, a cinquentenária e por fim fixada 
de vinte e cinco em vinte e cinco anos –, o fiel e santo povo 
de Deus viveu esta celebração como um dom especial de 
graça, caraterizado pelo perdão dos pecados e, em particular, 
pela indulgência, expressão plena da misericórdia de Deus. 
Os fiéis, frequentemente no final duma longa peregrinação, 
dessedentam-se no tesouro espiritual da Igreja atravessando 
a Porta Santa e venerando as relíquias dos Apóstolos Pedro 
e Paulo guardadas nas Basílicas romanas. Milhões e milhões 
de peregrinos, ao longo dos séculos, vieram até estes lugares 
sagrados dando vivo testemunho da fé de sempre.

O Grande Jubileu do ano 2000 introduziu a Igreja no 
terceiro milénio da sua história. Tanto o aguardou e desejou 
São João Paulo II, com a esperança de que todos os cristãos, 
superadas as divisões históricas, pudessem celebrar juntos 
os dois mil anos do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador 
da humanidade. Agora aproxima-se a meta dos primeiros 
vinte e cinco anos do século XXI, e somos chamados a re-
alizar uma preparação que permita ao povo cristão viver o 
Ano Santo em todo o seu significado pastoral. Neste sentido, 
constituiu uma etapa significativa o Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, que nos permitiu redescobrir toda a força 
e ternura do amor misericordioso do Pai a fim de, por nossa 
vez, sermos testemunhas do mesmo.

Mas, nos últimos dois anos, não houve nação que não 
tenha sido transtornada pela inesperada epidemia que, além 
de nos ter feito tocar de perto o drama da morte na solidão, 
a incerteza e o caráter provisório da existência, modificou o 
nosso modo de viver. Como cristãos, sofremos juntamente 
com todos os irmãos e irmãs os mesmos sofrimentos e lim-
itações. As nossas igrejas estiveram fechadas, bem como as 
escolas, as fábricas, os escritórios, as lojas e os locais dedi-
cados ao tempo livre. Todos vimos algumas liberdades lim-
itadas e a pandemia, além do sofrimento, por vezes suscitou 
no íntimo de nós mesmos a dúvida, o medo, a perplexidade. 
Os homens e mulheres de ciência encontraram, com grande 
celeridade, um primeiro remédio que permite regressar pou-
co a pouco à vida quotidiana. Temos plena confiança de que 
a epidemia possa ser superada e o mundo volte a ter os seus 
ritmos de relações pessoais e de vida social. Isto será conse-
guido mais facilmente se agirmos com solidariedade efetiva 
de modo que não sejam negligenciadas as populações mais 

carentes, mas se possa partilhar com todos quer as descober-
tas da ciência quer os medicamentos necessários.

Devemos manter acesa a chama da esperança que nos 
foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a 
força e a certeza de olhar para o futuro com espírito aberto, 
coração confiante e mente clarividente. O próximo Jubileu 
poderá favorecer imenso a recomposição dum clima de espe-
rança e confiança, como sinal dum renovado renascimento do 
qual todos sentimos a urgência. Por isso escolhi o lema Per-
egrinos de esperança. Entretanto tudo isto será possível se 
formos capazes de recuperar o sentido de fraternidade uni-
versal, se não fecharmos os olhos diante do drama da pobreza 
crescente que impede milhões de homens, mulheres, jovens 
e crianças de viverem de maneira digna de seres humanos. 
Penso de modo especial nos inúmeros refugiados forçados 
a abandonar as suas terras. Que as vozes dos pobres sejam 
escutadas neste tempo de preparação para o Jubileu que, se-
gundo o mandamento bíblico, restitui a cada um o acesso aos 
frutos da terra: «O que a terra produzir durante o seu descan-
so, servir-vos-á de alimento, a ti, ao teu escravo, à tua serva, 
ao teu jornaleiro e ao inquilino que vive contigo. Também 
o teu gado, assim como os animais selvagens da tua terra, 
poderão alimentar-se com todos esses frutos» (Lv 25, 6-7).

Por conseguinte, que a dimensão espiritual do Jubi-
leu, que convida à conversão, se combine com estes aspetos 
fundamentais da vida social, de modo a constituir uma uni-
dade coerente. Sentindo-nos todos peregrinos na terra onde 
o Senhor nos colocou para a cultivar e guardar (cf. Gn 2, 15), 
não nos desleixemos, ao longo do caminho, de contemplar 
a beleza da criação e cuidar da nossa casa comum. Almejo 
que o próximo Ano Jubilar seja celebrado e vivido também 
com esta intenção. Com efeito, um número cada vez maior 
de pessoas, incluindo muitos jovens e adolescentes, recon-
hece que o cuidado da criação é expressão essencial da fé em 
Deus e da obediência à sua vontade.

Confio-te, amado Irmão, a responsabilidade de en-
contrar as formas adequadas para que o Ano Santo possa 
ser preparado e celebrado com fé intensa, esperança viva e 
caridade operosa. O Dicastério que promove a nova evan-
gelização saberá fazer deste momento de graça uma etapa 
significativa na pastoral das Igrejas Particulares, latinas 
e orientais, que nestes anos são chamadas a intensificar o 
empenho sinodal. Nesta perspetiva, a peregrinação rumo ao 
Jubileu poderá reforçar e exprimir o caminho comum que 
a Igreja é chamada a empreender para ser, cada vez mais e 
melhor, sinal e instrumento de unidade na harmonia das di-
versidades. Será importante ajudar a redescobrir as exigên-
cias da vocação universal à participação responsável, valo-
rizando os carismas e ministérios que o Espírito Santo não 
cessa jamais de conceder para a construção da única Igreja. 
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As quatro Constituições do Concílio Ecuménico Vaticano II, 
juntamente com o magistério destes decénios, continuarão a 
orientar e guiar o santo povo de Deus, a fim de que progrida 
na missão de levar a todos o jubiloso anúncio do Evangelho.

Como é costume, a Bula de Promulgação, que será 
emanada no devido tempo, conterá as indicações necessárias 
para celebrar o Jubileu de 2025. Neste tempo de preparação, 
desde já me alegra pensar que se poderá dedicar o ano an-
terior ao evento jubilar, o 2024, a uma grande «sinfonia» de 
oração. Oração, em primeiro lugar, para recuperar o dese-
jo de estar na presença do Senhor, escutá-Lo e adorá-Lo. 
Oração, depois, para agradecer a Deus tantos dons do seu 
amor por nós e louvar a sua obra na criação, que a todos com-
promete no respeito e numa ação concreta e responsável em 
prol da sua salvaguarda. Oração, ainda, como voz de «um só 
coração e uma só alma» (cf. At 4, 32), que se traduz na soli-

dariedade e partilha do pão quotidiano. Oração, além disso, 
que permita a cada homem e mulher deste mundo dirigir-se 
ao único Deus, para lhe expressar tudo o que traz no segre-
do do coração. E oração como via mestra para a santidade, 
que leva a viver a contemplação inclusive no meio da ação. 
Em suma, um ano intenso de oração, em que os corações se 
abram para receber a abundância da graça, fazendo do «Pai 
Nosso» – a oração que Jesus nos ensinou – o programa de 
vida de todos os seus discípulos.

Peço à Virgem Maria que acompanhe a Igreja no 
caminho de preparação para o acontecimento de graça que é 
o Jubileu e, agradecido, envio-te de coração, a ti e aos colab-
oradores, a minha Bênção.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Nossa Sen-
hora de Lurdes, 11 de fevereiro de 2022.

 Francisco

Oração do Angelus na Solenidade
dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo

Praça São Pedro,  quarta-feira, 29 de junho de 2022
Prezados irmãos e irmãs!
O Evangelho da Liturgia de hoje, so-

lenidade dos Santos Padroeiros de Roma, 
cita as palavras que Pedro dirige a Jesus: 
«Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo» (Mt 
16, 16). É uma profissão de fé, que Pe-
dro pronuncia não com base na sua com-
preensão humana, mas porque Deus Pai a 
inspirou nele (cf. v. 17). Para o pescador 
Simão, chamado Pedro, foi o início de um caminho: com 
efeito, deverá passar muito tempo antes que a compreensão 
dessas palavras entre profundamente na sua vida, abrangen-
do-a totalmente. Existe uma “aprendizagem” da fé, que en-
volveu também os apóstolos Pedro e Paulo, semelhante à 
de cada um de nós. Também nós acreditamos que Jesus é o 
Messias, o Filho do Deus vivo, mas é preciso tempo, paciên-
cia e muita humildade para que o nosso modo de pensar e de 
agir adira plenamente ao Evangelho.

O apóstolo Pedro experimentou-o imediatamente. Logo 
depois de ter declarado a sua fé a Jesus, quando Ele anuncia 
que deverá sofrer e ser condenado à morte, rejeita esta per-
spectiva, que considera incompatível com o Messias. Sente-se 
até obrigado a repreender o Mestre, que por sua vez o censura: 
«Afasta-te de mim, Satanás! Tu és um escândalo para mim, os 
teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens» (v. 23).

Pensemos: não nos acontece a mesma coisa? Repetimos 
o Credo, recitamo-lo com fé; mas diante das duras provações 
da vida, tudo parece vacilar. Somos levados a protestar contra 
o Senhor, dizendo-lhe que não é correto, que deve haver outros 
caminhos, mais diretos, menos cansativos. Experimentamos a 
laceração do crente, que acredita em Jesus, confia n’Ele; mas 
ao mesmo tempo sente que é difícil segui-lo e sente-se tentado 

a procurar outros caminhos, que não são os 
do Mestre. São Pedro viveu este drama in-
terior e precisou de tempo e de amadureci-
mento. No início sentia-se horrorizado com 
o pensamento da cruz; mas no fim da vida 
deu testemunho do Senhor com coragem, 
a ponto de se deixar crucificar - segundo a 
tradição - de cabeça para baixo, para não 
ser igual ao Mestre.

Também o apóstolo Paulo segue o próprio caminho, 
também ele passou por um lento amadurecimento da fé, ex-
perimentando momentos de incerteza e dúvida. A aparição 
do Ressuscitado no caminho de Damasco, que o fez passar 
de perseguidor a cristão, deve ser vista como o início de um 
percurso durante o qual o Apóstolo se reconciliou com as 
crises, fracassos e tormentos contínuos daquele que ele de-
fine “espinho na carne” (cf. 2 Cor 12, 7). O caminho de fé 
nunca é um passeio, para ninguém, nem para Pedro nem para 
Paulo, nem para qualquer cristão. O caminho de fé não é um 
passeio, mas é exigente, às vezes árduo: até Paulo, que se tor-
nou cristão, teve que aprender a sê-lo até ao fundo de modo 
gradual, especialmente através dos momentos de provação.

À luz desta experiência dos Santos Apóstolos Pedro e 
Paulo, cada um de nós pode perguntar-se: quando professo a 
minha fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, faço-o com a con-
sciência de dever aprender sempre, ou suponho que “já entendi 
tudo”? E ainda: nas dificuldades e provações fico desanimado, 
queixo-me, ou aprendo a fazer delas uma ocasião para crescer 
na confiança no Senhor? Com efeito - escreve Paulo a Timóteo – 
ele livra-nos de todo o mal e leva-nos com segurança para o céu 
(cf. 2 Tm 4, 18). Que a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, nos 
ensine a imitá-los, progredindo dia após dia no caminho da fé.
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“Amor familiar: caminho de santidade”
Carta de Dom Adimir às famílias da Diocese por ocasião do 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma

 Entre os dias 22 e 26, deste mês 
de junho/22, na Cidade de Roma, re-
alizar-se-á o 10º Encontro Mundial das 
Famílias com o Papa Francisco. Será um 
momento especial de encontro, escuta e 
reflexão, entre os agentes eclesiais da pas-
toral familiar e matrimonial, sobre temas 
inerentes à vida e à missão das famílias 
cristãs na Igreja e nas sociedades atuais, 
destacando a preparação dos casais para 
a vida matrimonial; as luzes e sombras 
da educação humana e cristã dentro das 
famílias; a preparação de agentes da pas-
toral familiar, seus desafios e questões 
difíceis, com foco na família cristã como Igreja Domésti-
ca. O tema da sinodalidade lembrando o Sínodo dos Bispos 
de 2023, terá seus desdobramentos no enfoque das relações 
entre jovens e idosos, o acompanhamento da paternidade e 
maternidade, a adoção e o cuidado das crianças como es-
colhas cristãs e a defesa e acolhimento da vida em quais-
quer situações e circunstâncias. Esses temas, e outros mais, 
serão abordados, tendo como transfundo o tema geral, qual 
seja, “Amor familiar: caminho de santidade”. O Encon-
tro Mundial do Papa com as Famílias, será, sem sombras 
de dúvidas, uma oportunidade de reiterar a vocação humana 
e familiar para o amor, vínculo da santidade. Igualmente, 
será, de outro modo, uma ocasião para reafirmar a família, 
em suas multiformes expressões, como célula essencial da 

sociedade, na construção de um mundo 
mais justo e solidário, voltado para a def-
esa e promoção da vida, da consolidação 
da paz universal e do cuidado com a Casa 
Comum. 

Assim sendo, gostaria de convidar 
a todas as famílias cristãs, especialmente 
as famílias católicas de nossa diocese 
de Erexim, para acompanhar tal Evento 
Eclesial, com espírito de oração e reflex-
ão, a fim de que tomemos cada vez mais 
consciência que a Família é o Santuário 
da vida e do amor, espaço primordial para 

o surgimento e o exercício dos valores humanos e das vir-
tudes cristãs.   

Enfim, aproveito para expressar os mais profundos vo-
tos de gratidão a todos quantos, em família, são verdadeiros 
sinais do amor de Deus para o mundo. Que a Família de 
Nazaré – Jesus, Maria e José – modelo de santidade e fidel-
idade a Deus, interceda e abençoe todas as nossas famílias. 
Que os frutos do Encontro Mundial das Famílias com o Papa 
Francisco, façam com que todos os agentes de pastoral de 
nossa diocese, a saber, Presbíteros, Diáconos Permanentes, 
Consagrados e Consagradas, e todos os Leigos e Leigas, 
encantem-se pela causa da Pastoral Familiar, como meio 
privilegiado e transversal da evangelização em nossa Igreja 
Particular. Assim seja!

Um clamor pela Paz
Eu ouvi os clamores do meu povo. (Ex 3,7)

 A paz de Jesus Cristo, que 
proporciona vida em abundância 
e alegria plena, é um dom precio-
so de Deus e desejo de todo o ser 
humano de boa vontade. Contudo, 
infelizmente, nosso mundo escu-
ta hoje os estrondos da guerra, os 
gemidos da fome, o ensurdecedor 
barulho dos tiros que ceifam vidas 
e ecoam no choro das vítimas e de seus familiares. Soma-se 
a isso a indiferença, que fecha olhos e corações, as descul-
pas para nada fazer e as fake-news em seu esforço por tudo 
encobrir em cortinas de fumaça.

As guerras vão-se multiplicando cruelmente em diver-
sas regiões do mundo, somando-se às abomináveis e impac-
tantes cenas que nos chegam da Ucrânia através da mídia. 
São invisíveis os conflitos como em Moçambique, Iêmen, 
Etiópia, Haiti, Mianmar, entre tantos outros, que assumem 
hoje os contornos de uma “terceira guerra mundial por 

pedaços” (Papa Francisco, Fratelli 
Tutti, 25).

Nestes tempos, faz-se urgente 
escutar as vozes de tantos que, viti-
mados por variadas formas de violên-
cia, clamam por justiça e paz. Esta 
realidade não pode ser naturalizada. 
É impossível aceitar o extermínio de 
irmãos e irmãs. Seus corpos sem vida 

clamam por justiça e responsabilização. Suas memórias e seus 
sonhos de paz devem permanecer vivos entre nós.

A desigualdade social, gerada pela concentração de 
renda, os conflitos religiosos, o ataque sistemático aos ter-
ritórios dos povos tradicionais, o desprezo e o rechaço aos 
migrantes e o flagelo da fome são algumas das formas da 
violência estrutural visibilizada nos tempos de hoje.

Urge não fechar os olhos diante da loucura da corrida 
armamentista no Brasil. O número de caçadores, atiradores 
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e colecionadores de armas de fogo (CACs), aumentou 325% 
de 2018 a 2021. “O gasto com armas é um escândalo, suja o 
coração, suja a humanidade” (Papa Francisco, 21 de março 
de 2022), particularmente quando alimentado por discursos 
fundamentalistas, inclusive religiosos, que transformam ad-
versários em inimigos e comprometem a fraternidade.

A violência precisa ser estancada. Diante de tantas 
situações que nos envergonham, nós, bispos do Conselho 
Permanente da CNBB, voltamos a erguer nossa voz para 
denunciar a violência e solidariamente clamar por paz. Uni-
mo-nos a todas as pessoas e entidades que, de coração since-
ro, se empenham nessa direção. Enxergamos nesse esforço 
o Espírito do Deus da Vida que não nos permite desanimar, 
nem nos deixa enredar pelas artimanhas do mal, por mais 
astuciosas e aparentemente convincentes que possam ser.

A vida é o maior dom! Cuidar responsavelmente da 
vida implica trabalhar artesanalmente pela paz (Papa Fran-
cisco, Fratelli Tutti, 225), a justiça social e o bem comum, 
sempre no respeito pelas diferenças, valorizando a liberdade 
religiosa e a verdade, dialogando até a exaustão, pois tudo 
isso é condição para a verdadeira paz.

Por isso, na responsabilidade de nossa missão de pa-
stores, queremos expressar nossa palavra de esperança: aos 
sofredores, que não desistam, aos que têm poder de cuidar, 
defender e promover o bem comum, que não se omitam e 
aos que diretamente ferem e destroem a paz, que se conver-
tam!

Unamo-nos em favor da verdadeira paz! Não nos deix-
emos abater! Não nos deixemos frustrar! O Bom Deus escu-
ta os clamores de seu povo! Que a Bem-aventurada Virgem 
Maria, Rainha da Paz, interceda sempre pelo Brasil e pelo 
mundo.

Brasília, 22 de junho de 2022.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler. OFM - Arcebispo de Porto Alegre – 

RS, Primeiro 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 Arquidiocese 

de São, Sebastião do Rio de Janeiro – RJ, Secretário Geral da 
CNBB

Nota da CRB Nacional
Solidariedade à comunidade Kaiowá e Guarani do tekoha Guapo’y 

e aos familiares de Vitor Fernandes
 “A vida em abundância anunciada por nosso Mestre e Senhor inclui 

a reconciliação com a criação e a promoção da vida dosmais vulneráveis”.
CRB – Plano de Ação 2019 a 2022
O Plano de Ação 2019 a 2022 da 

Conferência dos Religiosos do Brasil  
(CRB), conclama a Vida Religiosa no Bra-
sil a “optar em favor dos mais pobres” e a 
se empenhar contra “a injustiça ambiental”, 
pois “temos testemunhado dia após dia uma 
maior degradação de nossa Casa Comum 
por parte de um sistema ímpio que valori-
za mais o lucro que a vida como um todo, 
golpeando, sobretudo os mais pobres, as 
primeiras vítimas ambientais”. Motivados/as por este compro-
misso partilhamos esta nota de solidariedade e repudio com 
todas as pessoas comprometidas com a vida, a justiça e a paz.

A CRB vem, por meio desta, manifestar sua solidarie-
dade à comunidade Kaiowá e Guarani do Tekoha Guapo’y e 
aos familiares de Vitor Fernandes. Expressamos nosso repu-
dio pela ação violenta e ilegal de despejo praticada por um 
grande contingente de policiais da tropa de choque da PM 
de Amambai (MS) no dia 24 de junho de 2022, resultando 
no assassinato de Vitor Fernandes, indígena Guarani Kaio-
wá, de 42 anos, e outros nove feridos por armas de fogo e 
projéteis de borracha.

A ação de despejo não se justifica pois não havia man-
dado judicial. Ressalte-se ainda que as disputas possessórias 

envolvendo povos indígenas são tema de 
competência federal, e não estadual.

Soma-se a este episódio, o covar-
de assassinato do Guarani Kaiowá Alex 
Lopes, de 17 nos, no final de maio, em uma 
área que, segundo os Kaiowá e Guarani, 
pertencia à Reserva Indígena de Taquaperi, 
em Coronel Sapucaia (MS), área apropria-
da por fazendeiros.

Manifestamos nosso apoio aos po-
vos indígenas, que conscientes dos seus 

direitos, têm lutado para efetivar um processo permanente 
de diálogo com os poderes da República, em particular o Ex-
ecutivo e o Legislativo, o que tem sido negado, esvaziando, 
assim, as garantias da constituinte de 1988.

Unimo-nos aos povos indígenas, que em todo o Brasil 
têm se mobilizado e denunciam todo esse processo de vi-
olência. Infelizmente tais ações, muitas vezes contam com a 
omissão ou conivência do Estado brasileiro.

É urgente que o STF retome o julgamento do Recurso Ex-
traordinário de repercussão geral, em que se discute a tese incon-
stitucional do marco temporal, defendida pelos invasores e patro-
cinadores da violência contra os povos originários e suas lutas.

Repudiamos as tentativas de criminalização das 
vítimas deste ataque e conclamamos as autoridades e o 
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Ministério Público Federal a tomar ações urgentes e efeti-
vas para salvaguardar a vida das comunidades indígenas e 
a proteção das florestas. Apoiamos a sugestão do CIMI de 
que “a Polícia Federal assuma as investigações sobre o caso, 
com a atuação de um corpo de delegados e peritos federais 
de fora do estado, para garantir maior isenção”.

Os clamores de justiça por Alex, Bruno Pereira e Dom 
Philips, somam-se agora por Vitor Fernandes, bem como por 
dezenas de lideranças indígenas assassinadas em todo o território.

Que o Senhor da Vida nos fortaleça em nossa luta 
diária “para que todos tenham vida e vida em plenitude!”      
( cf Jo 10, 10).

Brasília, 28 de junho de 202

IR. MARIA INÊS VIEIRA RIBEIRO, mad - Presidente da 
CRB Nacional

IR. OLAVO JOSÉ DALVIT, fsc - Vice-Presidente da CRB 
Nacional

PE. NIVALDO LUIZ PESSINATTI, sdb - Diretor Te-
soureiro da CRB Nacional

IR. MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, bdp - Dire-
tora Secretária da CRB Nacional

IR. ANA TERESA PINTO, fma - Diretora Conselheira da 
CRB Nacional

IR. ELIENE OLIVEIRA BARROS, rbp - Diretora Consel-
heira da CRB Nacional

PE. ANTONIO RAMOS MOURA NETO, osj - Diretor 
Conselheiro da CRB Nacional

Fonte: CRB

Fake News
Como sabe o leitor, o tema é quente 

e está intimamente ligado às redes sociais. 
Sua importância e intimidade com a nossa 
realidade cotidiana pedem uma meditação 
cautelosa. 

A expressão fake news significa, lit-
eralmente, notícia falsa. Se no dicionário a 
palavra notícia significa relato de um acon-
tecimento, então fake news é um relato ou 
uma narrativa de algo que não aconteceu, ou a distorção do 
acontecido. Em ambos os casos, trata-se de uma mentira. 

O grande problema das fake news é que, uma vez 
espalhadas pelas mídias sociais, viralizam e podem causar 
danos irreparáveis às suas vítimas e à sociedade como um 
todo, sempre que envolvem interesses comuns. Por isso, al-
guns políticos, setores do Poder Judiciário e mesmo profis-
sionais da imprensa, têm defendido o controle dos conteúdos 
difusos nas mídias sociais por parte de órgãos determinados 
pelo governo, representativos do Estado. 

É notório que a mentira pode causar danos irre-
mediáveis. Basta olhar para o pecado original, cometido 
por nossos primeiros pais, que acreditaram na primeira fake 
news da história, lançada por ele próprio: “o pai da mentira”. 
Assim, pensando rápido, deveríamos crer que, uma vez que 
consideramos um mal objetivo a veiculação de mentiras, de-
veríamos também apoiar o controle estatal e leis restritivas 
sobre os conteúdos difundidos nas redes sociais. 

Ocorre, contudo, que historicamente o controle das mí-
dias sempre esteve relacionado a regimes totalitaristas e an-
tidemocráticos. Foi e continua sendo usado como ferramenta 
para impedir a difusão de ideias, opiniões e posicionamentos 
políticos que não se ajustam aos regimes de governos em ex-
ercício. Em outras palavras, resulta em censura, violação das 
liberdades humanas de pensamento e de expressão. E como, 
via de regra, uma coisa leva à outra, a censura com objetivos 
de manutenção de regimes de governos ditatoriais e totalita-

ristas conduz à violação da liberdade de ir e 
vir, justifica perseguições e culmina com o 
uso de violência contra opositores. 

Nós, cristãos, temos outras soluções 
para combater as fakes news: o amor à ver-
dade, o exercício da sinceridade e respons-
abilidade pessoal. 

A verdade para nós não é um conceito 
abstrato, mas sim um ajustamento da in-

teligência humana à realidade das coisas tal como são, como 
foram criadas e para o fim a que se destinam. Os mandamen-
tos de Deus nos agraciam com a verdade sobre o bem e o 
mal e a arte de bem viver e ser feliz, além de superação das 
aflições, contradições e injustiças presentes no mundo. 

Nas últimas décadas, fomos bombardeados com um 
“modo de pensar”, moldados num comportamento “politi-
camente correto”, que podemos não entender sua lógica sem 
nos afastarmos um pouco. 

Trata-se do fenômeno cultural que foi cunhado pelo 
Papa Emérito Bento XVI como “ditadura do relativismo”, 
uma ideologia que parte do pressuposto da inexistência da 
verdade como uma realidade objetiva e absoluta. Como con-
sequência, vivemos em um ambiente cultural idealista, subje-
tivista, individualista, permeado de “valores líquidos” e sem 
outras referências sobre o bem e o mal, o belo e o verdadeiro 
que não os próprios desejos, paixões e opiniões. 

O relativismo como ideologia permitiu que cada um 
tivesse a ilusão de poder construir a “sua própria verdade”, como 
ditadura, proibiu se opor ou contestar a “verdade do outro”, com-
portamento que passou a ser considerado um ato de intolerância. 

O relativismo é, em realidade, a grande fake news da 
era moderna e dos nossos dias. E aos que têm ouvidos e dese-
jam ouvir, lembramos: “Conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará” (Jo 8,32). Esta verdade é Jesus Cristo, “camin-
ho, verdade e vida” (cf. Jo 14,6).

Fonte: O São Paulo – 13/7/2022.
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87ª Romaria em honra a Nossa Senhora da Salette
Estimados amigos, romeiros e 

devotos! Aproximamo-nos de mais 
um aniversário da aparição de Nos-
sa Senhora em La Salette, na França, 
a 19 de setembro de 1846. Esse ex-
traordinário fato, além de marcar 
profundamente a vida de Maximino 
e Melânia, marca também os mora-
dores da aldeia local e consequente-
mente todos que sobem ao local onde 
Maria, a Mãe em lágrimas, revelou o 
amor, a compaixão e a misericórdia de Deus.

A aparição de Nossa Senhora em La Salette se dá num 
momento muito delicado. A miséria, a fome e o desespero 
tomam conta da realidade local. Em meio a lamentos e lágri-
mas frente à ausência de esperança, nosso Deus, por meio 
de Maria, visita seu povo. O forte apelo da Mãe é a urgência 
da conversão. Com uma pedagogia que lhe é própria, reve-
la a compaixão do Senhor que oferece a seu povo vida em 
abundância como fruto de uma verdadeira conversão. 

O atual momento em que vivemos não deixa de ser 
trágico e delicado. As cicatrizes da pandemia, a horrível e in-
justa guerra, o desemprego, a fome, o processo eleitoral com 
ânimos acirrados... nos levam a interceder por reconciliação. 

Depois de 2 anos com pro-
gramação diferenciada em razão da 
pandemia da covid-19, eis que com 
alegria convidamos todos para a 87ª 
Romaria em honra a Nossa Senhora 
da Salette, que acontecerá nos dias 
19, 24 e 25 de setembro do corrente 
ano, em Marcelino Ramos – RS. A 
Romaria será precedida por um No-
venário, que acontecerá de 10 a 18 
de setembro. O tema escolhido para 

esse magnífico evento é: SALETTE, MÃE E MESTRA 
DA RECONCILIAÇÃO. Por meio desta temática quer-
emos rezar o momento presente clamando, incentivando e 
promovendo a Reconciliação em todas as realidades que 
nos circundam. O lema da Romaria, DEIXAI-VOS RECON-
CILIAR COM DEUS (2Cor. 5,20), surge como convite para 
recomeçarmos sempre e a cada dia de novo. Com certeza 
fazendo a experiência de Deus que é paz, bondade e amor, 
seremos novas criaturas. 

Que Nossa Senhora da Salette, Mãe e Mestra da Rec-
onciliação, interceda por nós e nos fortaleça na missão, a fim 
de contribuirmos para que se façam novas todas às coisas. 
Boas festas da Salette a todos e, desde já, bem-vindos a mais 
uma romaria. (Cartaz da Romaria, capa final deste jornal)

Coordenadora Diocesana da Pastoral da Criança
Com data de 05 de julho, Dom Adimir Antonio Mazali fez a seguinte nomeação, recomendando 

que fosse comunicada à Coordenação Diocesana de Pastoral, aos Párocos, à Coordenação Regional 
da Pastoral da Criança e às Coordenações Paroquiais.

Fazemos saber que atendendo às necessidades de continuidade do indispensável trabalho da 
Pastoral da Criança nas comunidades e paróquias de nossa Diocese de Erexim, nomeamos como Coor-
denadora Diocesana a Sra. CLARI SALETE CENCI, pelo período de 1º de julho a 31 de dezembro 
de 2022, com o objetivo de preparar uma Equipe para a Assembleia da Pastoral que acontecerá em 
novembro próximo quando deverá acontecer a eleição da nova Coordenação.

No exercício de seu encargo pastoral neste período, lhe recomendamos atender às orientações 
da Igreja em seus diversos documentos atuais sobre a vida humana, a promoção e defesa da família, 
a inclusão social de todos, especialmente os mais necessitados, atuando sempre em comunhão com 
o Bispo Diocesano, a Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora e as diversas Pastorais nas 
Paróquias da Diocese.

Proposta da CNBB sobre defesa do meio ambiente tornada lei nacional
 A proposta da Presidência da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) para instituir a Campanha 
Junho Verde virou lei, sancionada dia 04 de julho. Ela al-
tera a Política Nacional de Educação Ambiental e institui a 
celebração do mês temático como parte das atividades edu-
cativas na relação com o meio ambiente. O objetivo da Cam-
panha Junho Verde, segundo o texto sancionado, é “desen-
volver o entendimento da população acerca da importância 

da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os 
seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos 
recursos naturais, para as presentes e futuras gerações”. A 
lei estabelece que a Campanha Junho Verde será promovi-
da pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal 
em parceria com escolas, universidades, empresas públicas 
e privadas, igrejas, comércio, entidades da sociedade civil, 
comunidades tradicionais e populações indígenas.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2022

12 Notícias

Diocese de Erexim reúne padres e membros dos
Conselhos Paroquiais de Assuntos Econômicos

Mais de 100 pessoas, 
entre padres, coordenadores 
e tesoureiros dos Consel-
hos Paroquiais de Assuntos 
Econômicos da Diocese de 
Erexim participaram de re-
união na noite do dia 20 de 
junho, no Salão de Eventos 
do Seminário N. Sra. de 
Fátima, convocada e presi-
dida por seu Bispo Dom Adimir Antonio Mazali.

Abrindo a reunião, Dom Adimir apresentou o objetivo 
da mesma, refl etir sobre aspectos da natureza, história, orga-
nização e infraestrutura da Diocese, bem como da legislação 
canônica e civil a seu respeito.

Passou a palavra ao ecônomo da Diocese, Ildo Benincá. 
Utilizando data-show (projetor de imagem), começou sua ex-
posição falando da chegada dos primeiros moradores das atu-
ais comunidades e paróquias da Diocese; do seu empenho em 
terem a igreja, a escola, o hospital; da organização e evolução 

das comunidades; citando 
cânones do Código do Di-
reito Canônico, a legislação 
da Igreja, falou da defi nição 
de Diocese; dos seus organ-
ismos e governabilidade; da 
competência do Bispo; da 
Cúria Diocesana; da uni-
dade na gestão pastoral e 
administrativa, com seus re-

spectivos planos; do dízimo e outros meios de manutenção 
da Igreja; da imunidade e da isenção e seus benefícios para 
a Diocese e as paróquias; do seguro de veículos e de con-
struções; do sistema fotovoltaico a ser implantado com usinas 
no Seminário, no salão comunitário de Capoerê, Aratiba, Bela 
Vista (Erechim) e Entre Rios do Sul e de outros assuntos. 

Após a exposição, houve breve tempo para algumas 
perguntas de esclarecimento e Dom Adimir anunciou novo 
encontro, que foi marcado para o dia 26 de setembro, às 19h, 
no Semináiro.  

Constituído o Conselho de Assuntos Administrativos do 
Seminário e Santuário N. Sra. de Fátima

Por Decreto de 13 de maio, 
Dom Adimir Antonio Mazali consti-
tuiu o Conselho de Assuntos Admin-
istrativos do Seminário e do Santuário 
Diocesano N. Sra. do Rosário de Fáti-
ma, com mandato de um biênio, a 
partir daquela data até 12 de maio de 
maio de 2024, com os seguintes inte-
grantes: Pe. José Carlos Sala – Reitor; 
Domingos Roque Pavan e Maritânia 
Angela Roman Pavan – Coorde-
nadores; Renato Carlos Pavan e Tânia Maria Marmentini 
Pavan - Vice-coordenadores; Leonir Pedro Bombardelli e 
Elza Folador Bombardelli – Tesoureiros; Edson Augustinho 
Pedrotti e Liara Fátima Biolo Pedrotti  - Vice-Tesoureiros; 
Eleni Nair Biolo – Secretária; Antônio Gregório de Souza 
e Rosemarí Ferreira de Barros Souza – Conselho Fiscal; 
Pasqualino Zin e Iraci Eda Fusinato – Conselho Fiscal.

Segundo o documento, ao 
Conselho de Assuntos Administrati-
vos compete, observadas as normas 
canônicas e  também as leis civis, 
presidido pelo Reitor do Seminário 
e Santuário Diocesano Nossa Senho-
ra do Rosário de Fátima, sob a ori-
entação do Bispo Diocesano, ajudar 
sua direção na organização de pro-
moções e outras atividades para sua 
manutenção. 

No desempenho de suas funções no Conselho de 
Assuntos Administrativos, os leigos que o integram vivem o 
que recomenda o documento do Concílio Vaticano II sobre 
o Apostolado dos Leigos (nº 10) de participar ativamente 
na vida e na ação da Igreja, de cultivar o senso de diocese, 
prontos para colaborar, a convite do Pastor, nas iniciativas 
diocesanas. 

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.
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Áreas Pastorais da Diocese de Erexim
refletem preparação para o Sínodo dos Bispos

O Concílio Vaticano II, real-
izado de 1962 a 1965, recomendou a 
retomada do Sínodo dos Bispos, con-
selho representativo de todo o Epis-
copado católico para a participação 
na solicitude do Papa pela Igreja Uni-
versal. Em setembro de 1965, o Papa 
Paulo VI o confirmou com assemble-
ias gerais ordinárias de três em três 
anos e extraordinárias, bem como es-
peciais, conforme a necessidade. 

Em fevereiro de 2020, Papa Francisco convocou a 16ª 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo com o tema: Para 
uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão. Ela 
terá um processo mais amplo de participação do que as ante-
riores, com uma fase nas Arquidioceses e Dioceses, até julho 
deste ano; outra em nível continental, até junho de 2023 e a 
terceira em nível de Igreja Universal em Roma, em outubro 
do mesmo ano, e por fim a fase da execução. 

No dia 10 de outubro do ano passado, em missa na Basíli-
ca São Pedro, em Roma, Papa Francisco fez a abertura dessa 
assembleia em nível universal. No domingo seguinte, os Arce-
bispos e Bispos fizeram a abertura da mesma nas Arquidioceses 
e Dioceses. É a fase da escuta e da reflexão envolvendo todas as 
comunidades, paróquias, movimentos e vida consagrada. 

Diocese de Erexim realiza segundo 
encontro vocacional deste ano

O Serviço de Animação 
Vocacional da Diocese de Er-
exim, coordenado pelo Pe. Lu-
cas André Stein. Vice-reitor do 
Seminário e do Santuário N. Sra. 
de Fátima, realizou o segundo 
encontro vocacional do ano em 
curso, no dia 02 de julho, na sala 
de reuniões atrás do Santuário. 

Participaram 17 meninos e 
jovens de diversas paróquias da Diocese em vista do dis-
cernimento vocacional e a possibilidade de optarem pelo in-
gresso no Seminário a partir do curso propedêutico após a 
conclusão do Ensino Médio.

O Bispo Diocesano Dom Adimir Antonio Mazali e 4 
seminaristas do Seminário Maior São José da Diocese de Er-
exim em Passo Fundo participaram do encontro dando seu te-
stemunho vocacional, como se sentiram motivados a serem pa-
dres, como foram encaminhados ao Seminário, como foram ou 
estão sendo seus estudos. Dom Adimir relatou também sua or-

denação presbiteral, os trabalhos 
desenvolvidos como padre na 
Arquidiocese de Cascavel, PR, a 
nomeação do Papa para ser Bispo, 
sua ordenação episcopal e o início 
de seu ministério como Bispo na 
Diocese de Erexim no dia 12 de 
julho de 2020, portanto há quase 
dois anos. Assegurou que se sente 
muito bem na missão na Diocese. 

 Os participantes do encontro tiveram também a pro-
jeção de filme sobre a vida de São Pio de Pietrencina e con-
heceram as dependências do Seminário e as diversas ativi-
dades nele desenvolvidas. 

O encontro encerrou com missa presidida por Dom 
Adimir e concelebrada pelo Pe. Lucas, seguindo a liturgia 
da solenidade de São Pedro e São Paulo com o Dia do Papa. 
(Com informações do Seminarista do Propedêutico Filipe 
Mateus Nehring Pereira da Paróquia São Cristóvão, Ere-
chim. Foto, enviada pelo Bispo e da redação).

Em nossa Diocese, a comissão 
desta fase diocesana da Assembleia 
Sinodal preparou subsídio com al-
gumas questões para serem apro-
fundadas nas comunidades das 30 
paróquias, setores de pastoral e outros 
grupos de Igreja com respectiva sín-
tese das reflexões. A síntese devia re-
unir as respostas às questões em torno 
de 10 eixos sugeridos pelo roteiro de 
preparação do Sínodo da sua Secre-

taria Geral que são: quem caminha conosco; a quem escu-
tar; tomar a palavra; celebrar; corresponsáveis na missão; 
dialogar na Igreja e na sociedade; dialogar com as outras 
confissões cristãs (ecumenismo); autoridade e participação; 
discernir e decidir; formar-se na sinodalidade. 

Na sua reunião do mês de junho, as Áreas Pastorais 
analisaram a síntese de cada paróquia. Até o final deste mês 
de julho, a comissão diocesana fará uma síntese de tudo, em 
10 páginas, para ser enviada à CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil). Esta, por sua vez, fará o relatório das 
sínteses de todas as Arquidioceses e Dioceses do Brasil e 
enviará para o Conselho Episcopal Latino-americano (CEL-
AM), o qual fará o relatório continental e enviará à Secretar-
ia Geral do Sínodo dos Bispos, em Roma. 
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Apostolado da Oração da Diocese
retoma sua natureza e missão:

Representantes paroqui-
ais do Apostolado da Oração da 
Diocese de Erexim realizaram 
reunião no dia 04 de julho, no 
Centro Diocesano. Na oportuni-
dade, aprofundaram sua natureza 
e missão. Dom Adimir incentivou 
a todos a fortalecerem os atuais 
grupos paroquiais do Apostolado 
e a motivar a organização de out-
ros. O Apostolado é rede mundial de oração pelo Papa e por 
isso pela Igreja e sua missão. Os participantes da reunião 

partilharam atividades paroquiais 
por ocasião do dia e do mês do 
Sagrado Coração de Jesus. A pau-
ta incluiu também informações 
sobre encomenda de subsídios 
utilizados pelo Apostolado, rom-
aria nacional a Aparecida, retiro 
marcado em novembro,  confra-
ternização dos representantes pa-
roquiais em dezembro e esclarec-

imentos sobre o atendimento pastoral no Santuário N. Sra. 
da Santa Cruz. 

Apelo do Celam: América Latina e Caribe sejam espaços de paz
De 12 a 14 de julho, foi real-

izada em Bogotá, Colômbia, a As-
sembleia Extraordinária do Con-
selho Episcopal Latino-Americano 
(Celam).  Na conclusão os Bispos 
publicaram uma Mensagem, na 
qual exortam “a trabalhar por uma 
cultura de encontro, no espírito do 
Sínodo, do diálogo e no respeito 
pelas diferenças.

Em sua Mensagem final, os participantes da Assem-
bleia do Celam fizeram um apelo aos fiéis da América Latina 
e Caribe: “Anunciar o Evangelho, de modo ousado e cria-
tivo, para que a Igreja possa caminhar em liberdade, sair e 
servir a uma cultura de encontro, porque este é um ‘tempo de 
martírio e profecia’... A nossa Igreja deve ‘ser sensível aos 
sofrimentos e alegrias dos povos do Continente".

Com um forte apelo para “acabar com o clericalismo e 
todas as formas de abuso”, a Assembleia do Celam ainda se 
compromete também em promover a consulta e o discerni-
mento comunitário, ciente da importância da participação 
dos leigos nos processos decisórios. Por outro lado, reafirma 
a importância da “escuta, que deve se tornar comunitária, se-
gundo o espírito do Sínodo, como também “a opção prefer-
encial pelos pobres e a denúncia de tudo o que possa atentar 
contra a sua dignidade”.

A Mensagem final da Assembleia conclui-se com um 
“apelo ao diálogo e ao respeito pelas diferenças, sem medo de 
perder a própria identidade, mas com a esperança de que, em 
tempos de conflito armado, morte e desolação, a América Lati-
na e o Caribe sejam "regiões de paz e verdadeira fraternidade”.

Cardeal Michael Czerny
A Assembleia Extraordinária do Conselho Episcopal 

Latino-Americano contou, entre outros, com a presença do 
Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para a Pro-

moção do Desenvolvimento Hu-
mano Integral.

Em seu pronunciamento, o 
Cardeal “reiterou a importância de 
acolher, proteger, promover e inte-
grar as pessoas que migram”, ao re-
cordar sua recente viagem à Ucrânia, 
por mandato do Papa. Destacou ain-
da o valor da difusão da Boa Nova, 
por parte da Igreja, mas também 

acolher as alegrias e as esperanças, as dores e as angústias dos 
homens de hoje, sobretudo dos pobres e dos que mais sofrem".

No encontro do Celam, o sacerdote argentino, Padre 
Lúcio Ruiz, Secretário Geral do Dicastério para a Comu-
nicação da Santa Sé, também tomou a palavra detendo-se 
sobre “a mensagem evangélica ao mundo, mas falando ain-
da sobre a reforma da mídia vaticana: "Cabe, sobretudo, a 
nós, pastores da Igreja descobrir, com audácia e prudência, 
os meios mais adequados e eficazes para comunicar a men-
sagem evangélica aos homens do nosso tempo, sempre fiéis 
ao seu conteúdo". 

Que o sangue de Santo Oscar Romero e dos mártires 
latino-americanos, alimente a coragem e o compromisso 
pela justiça na construção de um continente fraterno, espera 
a mensagem, que reafirma a opção preferencial pelos po-
bres, por denunciar tudo o que fere sua dignidade e por ser 
"uma Igreja pobre para os pobres", repensando nosso estilo 
de vida, nossa língua e nossas estruturas eclesiais.

O último ponto da mensagem é dedicado à cultura do 
encontro. "Uma Igreja capaz de dialogar com todos, sem 
perder nossa identidade cristã e católica, lançando pontes 
para construir uma autêntica 'fraternidade' entre os seres hu-
manos. Encorajamos uma cultura do encontro para que, em 
tempos de guerra, nossa região possa ser um espaço de paz."

Fonte: Vatican News
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Comissão da CNBB conclama Igreja no Brasil a se somar ao      
Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 30 de julho

A data de 30 de julho foi 
instituída, em 2013, pela na As-
sembleia Geral da Nações Unidas, 
como Dia Mundial de Enfrentam-
ento ao Tráfico de Pessoas.  O obje-
tivo da Resolução A/RES/68/192, 
da ONU, ao estabelecer um marco 
para o dia foi “criar maior con-
sciência da situação das vítimas 
do tráfico de seres humanos e pro-
mover e proteger seus direitos”.

Tráfico de pessoas, segundo o Protocolo de Palermo, 
“significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alo-
jamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 
uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabi-
lidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autori-
dade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, 
no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, 
escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos.”

Segundo estimativas globais da ONU, cerca de 2 milhões 
de pessoas são vítimas do tráfico humano a cada ano, sendo os 
alvos preferenciais dos traficantes as pessoas vulneráveis. De 
acordo com relatório Global Report on Trafficking in Persons, 
do Escritório das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime 
(UNODC), mulheres são as mais afetadas: em 2018, para 
cada 10 vítimas detectadas globalmente, cinco eram mulheres 
adultas e duas eram meninas. Migrantes, em especial aqueles 
que não têm permissão para trabalhar ou permanecer no país 
de exploração, constituem grupo particularmente vulnerável e 
são parcela significativa das vítimas encontradas globalmente. 
Estudos recentes apontam também para a vulnerabilidade de 
crianças e jovens LGBTQI+ ao tráfico de pessoas para trabalho 
forçado e exploração sexual.

Segundo o bispo auxiliar 
de Porto Alegre (RS) e membro 
Comissão Episcopal Pastoral Es-
pecial para o  Enfrentamento ao 
Tráfico Humano (CEPEETH) da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), dom Adilson 
Pedro Busin, em vídeo, afirma 
que o tráfico humano parece estar 
longe da realidade brasileira mas 
está presente na realidade do país 

manifestado no trabalho escravo, na mendicância, no tráfico 
para a exploração sexual e de órgãos.

    Ele reforça que o papel da Igreja, em resposta ao pedi-
do do Papa Francisco, é trabalhar no alerta, na conscientização 
e no enfrentamento ao tráfico.

Ações na Igreja no Brasil
Para marcar esta data, a Igreja no Brasil, aliada com par-

ceiros e organizações, têm realizado a prevenção com capaci-
tações das redes de enfrentamento pelo país. Para este mês, a 
Comissão para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB 
produziu um cartaz para marcar o dia.

Dom Adilson Pedro Busin convida as comunidades para 
ficarem atentas às TVs católicas e redes sociais e a se somarem 
nesta corrente de enfrentamento ao tráfico. A ideia é que as co-
munidades, paróquias e organizações imprimam o cartaz e o 
fixem em seus murais.

Além do cartaz lembrar a data, os representantes da 
Comissão convidam às comunidades a organizarem um mo-
mento de reflexão no dia 30 de julho, Dia mundial de enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas. O cartaz está disponível em for-
mato PDF nos tamanhos A3 e A4. Divulgue o cartaz, convide 
sua comunidade, organização e amigos para refletir sobre o en-
frentamento ao tráfico de pessoas.

Fonte: CNBB

O desafio de enfrentar os riscos climáticos 
A Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano organizou 

encontro, quarta e quinta-feira em Roma, para analisar o impacto 
das mudanças climáticas e buscar soluções práticas que possam 
ser implementadas com o objetivo de aumentar a resiliência das 
pessoas e dos ecossistemas. O Papa enviou mensagem aos seus 
participantes desenvolvendo reflexão a partir da pergunta crucial: 
Que tipo de mundo queremos para nós mesmos e para aqueles 
que virão depois de nós? Ressalta que “o fenômeno das mudanças 
climáticas se tornou uma emergência que não permanece mais 
à margem da sociedade" e assumiu um papel central afetando a 
família humana, "especialmente os pobres e aqueles que vivem 

nas periferias econômicas do mundo". Ele indica dois desafios: o 
de "diminuir os riscos climáticos reduzindo as emissões" e o de 
ajudar as pessoas a "se adaptarem às mudanças climáticas". À luz 
de alguns ensinamentos bíblicos, Francisco enfatiza que o cuidado 
de nossa Casa comum "não é simplesmente um esforço utilitário, 
mas uma obrigação moral para todos os homens e mulheres como 
filhos de Deus". Esses desafios exigem que pensemos numa abor-
dagem multidimensional para proteger tanto os indivíduos quanto 
nosso planeta. Exorta, particularmente, a "conversão ecológica" 
que requer uma mudança de mentalidade e um compromisso de 
trabalhar pela resiliência das pessoas e dos ecossistemas.
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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.

O Papa: enfrentar os riscos climáticos
reduzindo as emissões

Mensagem do Pontífi ce 
aos participantes da Conferên-
cia "Resiliência de Pessoas 
e Ecossistemas sob Estresse 
Climático", organizada no Vat-
icano pela Pontifícia Academia 
das Ciências para analisar o 
impacto das mudanças climáti-
cas e buscar soluções práticas 
que possam ser implementadas 
com o objetivo de aumentar a 
resiliência das pessoas e dos ecossistemas.

Que tipo de mundo queremos para nós mesmos e para 
aqueles que virão depois de nós? Esta é a pergunta crucial 
que acompanha a mensagem do Papa Francisco feita aos 
participantes da Conferência organizada pela Pontifícia Ac-
ademia das Ciências, programada no Vaticano nos dias 13 e 
14 de julho, focada no tema "Resiliência de Pessoas e Ecos-
sistemas sob Estresse Climático". No documento, o Pontí-
fi ce ressalta que "o fenômeno das mudanças climáticas se 
tornou uma emergência que não permanece mais à margem 
da sociedade" e assumiu um papel central afetando a família 
humana, "especialmente os pobres e aqueles que vivem nas 
periferias econômicas do mundo".

Reduzir as emissões
Na mensagem, o Papa lembra que hoje enfrentamos 

dois desafi os: o de "diminuir os riscos climáticos reduzindo 
as emissões" e o de ajudar as pessoas a "se adaptarem às mu-
danças climáticas". Depois de recordar alguns ensinamentos 
bíblicos, Francisco enfatiza que o cuidado de nossa Casa co-
mum, independentemente das considerações sobre os efeitos 
das mudanças climáticas, "não é simplesmente um esforço 
utilitário, mas uma obrigação moral para todos os homens e 
mulheres como fi lhos de Deus". Esses desafi os exigem que 
pensemos numa abordagem multidimensional para proteger 
tanto os indivíduos quanto nosso planeta.

O caminho da conversão ecológica
Francisco indica, em particular, uma estrada para 

cuidar da Casa comum: a da "conversão ecológica" que re-
quer uma mudança de mentalidade e um compromisso de 
trabalhar pela resiliência das pessoas e dos ecossistemas. 
Esta conversão requer, acima de tudo, um sentimento de 
"gratidão" pelo amor e generoso dom da criação de Deus. 

Também requer reconhecer que 
estamos unidos "numa comun-
hão universal" entre nós e com 
o resto das criaturas do mundo. 
E também implica uma exigên-
cia: a de "enfrentar problemas 
ambientais não como indivídu-
os isolados, mas em solidarie-
dade como comunidade".

Que as nações mais 
desenvolvidas deem o exemplo

Encontrar soluções concretas para os problemas atuais 
requer "esforços corajosos, cooperativos e prospectivos entre lí-
deres religiosos, políticos, sociais e culturais nos âmbitos local, 
nacional e internacional". O Papa pensa, em particular, no papel 
que "as nações economicamente favorecidas podem desempen-
har na redução de suas emissões" e na prestação de assistência 
fi nanceira e tecnológica, para que as áreas menos prósperas do 
mundo possam seguir seu exemplo. Na mensagem Francisco 
também ressalta que é fundamental "o acesso à energia limpa 
e à água potável, apoio aos agricultores de todo o mundo, para 
que passem para uma agricultura resiliente". Também é crucial 
o compromisso com "percursos de desenvolvimento suste-
ntáveis e estilos de vida sóbrios" voltados para a preservação 
dos recursos naturais do mundo e para os cuidados de saúde dos 
mais pobres e vulneráveis.

Tudo está conectado
O Pontífi ce expressa então duas preocupações: "a per-

da da biodiversidade e numerosas guerras em andamento 
em várias regiões do mundo", que implicam consequências 
prejudiciais para a sobrevivência e o bem-estar do ser hu-
mano, incluindo problemas de segurança alimentar e polu-
ição crescente. Essas crises, aliadas à do clima, mostram 
que "tudo está conectado" e que promover o bem comum é 
"essencial para uma autêntica conversão ecológica". O Papa 
lembra que, por essas razões, aprovou a adesão da Santa Sé 
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas e ao Acordo de Paris. Retomando um trecho da 
Encíclica Laudato si', Francisco escreve: "Enquanto a hu-
manidade do período pós-industrial talvez seja lembrada 
como uma das mais irresponsáveis da história, espera-se que 
a humanidade do início do século XXI possa ser lembrada 
por ter assumido generosamente suas responsabilidades".

 Fonte: Vatican News
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Papa convida a redescobrir a beleza da liturgia
Dia 29 de junho, Papa Fran-

cisco publicou Carta Apostólica ao 
povo de Deus sobre a liturgia, para 
recordar o significado profundo 
da celebração eucarística tal como 
emergiu do Concílio e para convi-
dar à formação litúrgica. A carta, 
intitulada "Desiderio desideravi" 
(desejei ardentemente), que com 
seus 65 parágrafos reelabora os re-
sultados da sessão plenária do Di-
castério do Culto Divino em fevereiro de 2019 e segue o Motu 
Proprio "Traditionis custodes", reafirmando a importância da 
comunhão eclesial em torno do rito resultante da reforma 
litúrgica pós-conciliar. Não se trata de uma nova instrução 
ou de um diretório com normas específicas, mas sim de uma 
meditação para compreender a beleza da celebração litúrgica 
e o seu papel no evangelizar. E é concluída com um apelo: 
"Abandonemos as polêmicas para ouvirmos juntos o que o 
Espírito diz à Igreja, mantenhamos a comunhão, continuemos 
a nos maravilhar com a beleza da liturgia" (65).

Recordando a importância da constituição "Sacro-
sanctum Concilium" do Vaticano II, que levou à redesco-
berta da compreensão teológica da liturgia, o Papa acres-
centa: "Gostaria que a beleza do celebrar cristão e de suas 
necessárias consequências na vida da Igreja, não fosse de-
turpada por uma superficial e redutiva compreensão de seu 
valor ou, pior ainda, de sua instrumentalização a serviço de 
alguma visão ideológica, seja ela qual for”(16).

O Papa explica que "cada aspecto do celebrar deve ser 
cuidado (espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestes, 
canto, música, ...) e cada rubrica deve ser observada: bastar-
ia essa atenção para evitar privar a assembleia do que lhe é 
devido, ou seja, o mistério pascal celebrado na modalidade 
ritual que a Igreja estabelece. Mas mesmo que se garantisse 
a qualidade e a norma da ação celebrativa, isso não seria su-
ficiente para tornar plena nossa participação”(23).

Como, então, recuperar a capacidade de viver plena-
mente a ação litúrgica? Diante da perplexidade da pós-mod-
ernidade, do individualismo, do subjetivismo e do espir-
itualismo abstrato, o Papa convida a retornar às grandes 
constituições conciliares, que não são inseparáveis   entre si. 
E escreve que “seria trivial ler as tensões, infelizmente pre-
sentes em torno da celebração, como uma simples divergên-
cia entre diferentes sensibilidades em relação a uma forma 
ritual. A problemática é sobretudo eclesiológica”(31). Por 
trás das batalhas sobre o rito, em suma, existem diferentes 
concepções da Igreja. Não se pode dizer, especifica o Pontí-
fice, de reconhecer a validade do Concílio e não acolher a 
reforma litúrgica nascida da "Sacrosanctum Concilium".

Citando o teólogo Romano Guardini, muito presente na 
Carta Apostólica, Francisco afirma que, sem formação litúr-

gica, "as reformas no rito e no tex-
to não ajudam muito" (34). Ele in-
siste na importância da formação, 
especialmente nos seminários: 
“Uma abordagem litúrgico-sa-
piencial da formação teológica 
nos seminários certamente teria 
efeitos positivos também na ação 
pastoral. Não há aspecto da vida 
eclesial que não encontre nela seu 
ápice e sua fonte. A pastoral de 

conjunto, orgânica e integrada, mais do que o resultado de 
programas elaborados, é a consequência de colocar a cel-
ebração eucarística dominical, fundamento da comunhão, 
no centro da vida comunitária. A compreensão teológica da 
Liturgia não permite de modo algum compreender estas pa-
lavras como se tudo se reduzisse ao aspecto cultual. Não é 
autêntica uma celebração que não evangeliza, assim como 
não é autêntico um anúncio que não leva ao encontro com 
o Ressuscitado na celebração: ambos, sem o testemunho da 
caridade, são como um bronze retumbante ou um címbalo 
que estrila"(37).

É importante, explica ainda o Papa, educar para a com-
preensão dos símbolos, cada vez mais difícil para o homem 
moderno. Uma maneira de fazer isso "é certamente aquele 
de cuidar da arte de celebrar", que "não pode ser reduzida à 
mera observância de um aparato de rubricas e nem mesmo 
pode ser pensada como uma criatividade imaginativa - às 
vezes selvagem - sem regras. O rito é por si só norma e a 
norma nunca é um fim em si mesma, mas sempre a serviço 
da realidade mais elevada que ela quer salvaguardar” (48). 
A arte de celebrar não se aprende "porque se frequenta um 
curso de oratória ou de técnicas de comunicação persua-
siva", é preciso "dedicar-se diligentemente à celebração, 
deixando que seja a própria celebração a nos transmitir a 
sua arte" (50). E "entre os gestos rituais que pertencem a 
toda a assembleia, o silêncio ocupa um lugar de absoluta 
importância", que "move ao arrependimento e ao desejo de 
conversão; suscita a escuta da Palavra e a oração; dispõe à 
adoração do Corpo e Sangue de Cristo» (52).

O Papa conclui a carta pedindo a "todos os bispos, 
presbíteros e diáconos, aos formadores dos seminários, pro-
fessores de faculdades teológicas e escolas de teologia, a 
todos os catequistas, que ajudem o povo santo de Deus a 
aproveitar o que sempre foi a fonte primária de espirituali-
dade cristã ", reiterando o que está estabelecido em "Traditio-
nis custodes", para que " a Igreja possa elevar, na variedade 
das línguas, uma só e idêntica oração capaz de exprimir a 
sua unidade" e esta única oração é o Rito Romano resultante 
da reforma conciliar e estabelecido pelos santos pontífices 
Paulo VI e João Paulo II. 

Fonte: Vatican News
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Apelos à cidadania
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte,

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Muitos apelos ao exercício 

da cidadania devem sensibilizar 
e tocar a sociedade brasileira, ur-
gentemente, pois o atual contexto 
impacta preocupantemente a sub-
jetividade dos cidadãos. Reações 
e pronunciamentos, decisões e es-
colhas mostram que há carência de 

destreza humanística. Consequentemente, contribuem para 
efetivar situações perigosas, prejuízos irreversíveis, ence-
nando descontroles e destemperos arriscados que impedem 
o desenvolvimento integral e a construção da paz. É nesse 
cenário que são acentuadas as polarizações, apontando a ne-
cessidade de se dar devida atenção aos apelos à cidadania. 
Urgente é a purificação de paixões e sentimentos que des-
montam os mais basilares princípios de civilidade.

O fenômeno das polarizações impacta diferentes real-
idades, a exemplo do campo esportivo, agravando confron-
tos entre torcedores. Contamina instituições e fortemente 
atinge o mundo da política. Há de se cuidar muito, com a 
contribuição de todos, para que a veloz circulação de infor-
mações, posicionamentos e manifestação de sentimentos 
não seja temperada por intolerâncias.  Cada cidadão deve, 
pois, fazer uma pausa, repensar-se, avaliando seus pontos 
de vista, suas reações, para assumir o firme propósito de se 
posicionar adequadamente – de modo sempre colaborativo 
e dialogal, considerando, acima de tudo, o bem comum. Na 
contramão deste caminho, há uma crescente difusão de posi-
cionamentos contaminados por parcialidades e preconceitos, 
fenômeno impulsionado com as facilidades oferecidas pelas 
redes sociais.

As facilidades tecnológicas que possibilitam a circu-
lação de opiniões variadas precisam ajudar a constituir es-
paços para o diálogo, capazes de inspirar entendimentos. 
Nessa perspectiva, é preciso ter cuidado para não acirrar 
batalhas, agravadas por mecanismos desleais, a exemplo das 
fake news, do gosto mórbido por certos conteúdos que desre-
speitam individualidades, acentuando preconceitos e ódios. 
Especialmente neste ano eleitoral, deve-se acolher um forte 
apelo à cidadania, para que sejam seguidos os parâmetros 
da Política Melhor, explicitada no capítulo cinco da Carta 
Encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Não se pode tra-
tar a política como um jogo de paixões, defesa de uns pela 
perversidade dos ataques a outros. Sem investir na amizade 
social, a política se torna exercício de guerra e de desaca-
tos, das agressividades e das disputas, jamais uma prática a 
serviço do bem comum.

Às vésperas da oficialização de candidaturas, às por-
tas da campanha eleitoral, os brasileiros devem exercer a 
cidadania com zelo, cuidando para que ódios não pautem 

discussões ou a defesa de valores. Isto requer muita sereni-
dade. Importante lembrar aos cristãos um princípio orienta-
dor de sua mística existencial e relacional: os místicos acen-
tuam sempre que os cristãos, nesta vida, não têm uma cidade 
permanente, mas estão em busca daquela que há de vir, o 
reino definitivo. Por isso, os cristãos têm o dever de fecun-
dar, neste tempo de passagem, a cidade onde vivem com os 
valores do reino de Deus, pela vivência exemplar de uma 
cidadania fundamentada na amizade social. É uma incoerên-
cia fazer da vida um campo de batalha, onde são defendi-
dos valores e princípios a partir do ódio e do preconceito. 
As diferenças que caracterizam toda coletividade precisam 
ser inteligentemente administradas para que gerem entendi-
mentos construtivos, sem massacres e seus resultados demo-
lidores. Assim, populismos que incentivam polarizações não 
se justificam, pois prejudicam todos, inclusive com impactos 
negativos na vida democrática.

Contraponto às polarizações, investir na solidariedade 
está entre os fortes apelos à cidadania neste momento, para 
que as eleições não se tornem fenômeno demolidor. A soli-
dariedade é remédio que cura ódios e indiferenças, quando 
assumida como virtude moral e comportamento social. Ela 
oferece aos cidadãos a possibilidade de muitas e urgentes 
correções. Nesta direção, sabe-se do papel fundamental da 
família, lugar privilegiado para a educação da convivência, 
por meio de uma experiência autêntica de amor. No contexto 
familiar exerce-se a administração das diferenças, aprenden-
do a escutar diferentes apelos, gerenciar escolhas que muitas 
vezes se conflitam. Um aprendizado a ser levado para o ex-
ercício da cidadania, para o ambiente da política, garantindo 
mais qualidade ao relacionamento humano.

O caminho da solidariedade, da abertura para o encon-
tro com o outro, o diferente, que também é irmão, exige o 
afastar-se da sensação de onipotência, arma perigosa. Todos 
precisam reconhecer-se frágeis, fixando o olhar no rosto de 
cada irmão e irmã, para desenvolver o gosto pela solidarie-
dade, pelo diálogo. Abre-se, assim, o bonito caminho para 
a colaboração, efetivando lógicas que respeitem a casa co-
mum, o sentido da fraternidade universal. Sem investimen-
tos nos muitos apelos à cidadania, especialmente para que 
haja humildade e sinceridade no coração, limpo do ódio e do 
preconceito, a sociedade brasileira não conseguirá fazer das 
eleições um singular momento para fortalecer a democracia. 
Atrasos e perdas continuarão a prejudicar o bem comum. 
Os maus presságios relacionados ao período eleitoral, com 
sinais de que será um “tempo de guerra”, um “salve-se quem 
puder”, sejam transformados a partir da acolhida aos apelos 
à cidadania.



Diocese de Erexim - RS

19Artigos

Adeus a Dom Cláudio
Por Dom Odilo Pedro Scherer

Na Igreja,  nem  sempre  somos 
nós que escolhemos os companheiros 
de missão.   Eles  nos  são designados 
pela Providência  de  Deus. Conhecen-
do-se ou não, eles têm em comum, 
desde  logo,  a  fé,  o  Evangelho,  a  
Igreja  e  a  missão.

Eu   apenas   conhecia   vaga-
mente   o   Cardeal  Cláudio  Hummes  
quando,  em  novembro  de  2001,  fui  
nomeado  bispo  auxiliar  de  São  Paulo  
por  decisão  do  Papa  São  João  Paulo  II.  Dom  Cláudio já 
era cardeal e tinha algo mais que três  anos  como  arcebispo  
desta  imensa  Arquidiocese.   Ele   me   ordenou   bispo   em  
2  de  fevereiro  de  2002.  Desde  logo,  impressionaram-me 
a liberdade e a confiança  com  que  tratava  seus  seis  bispos  
auxiliares. Fomos encarregados de tarefas  enormes,  desde  
o  primeiro  dia.  Ele  nos  reunia  com  regularidade  e  dava  
as  coordenadas pastorais e administrativas.

Em sintonia com as experiências vividas pela Igreja 
na celebração do grande Jubileu do ano 2000, suas preocu-
pações  eram  a  evangelização  renovada  e a caridade orga-
nizada. Estava em curso o  “Seminário  da  Caridade”  em  
toda  a  Arquidiocese,  levantando  dados  sobre  a ação 
social e caritativa nas comunidades e organizações eclesiais. 
Dom Cláudio  também  estava  muito  preocupado  com  o  
desemprego  crescente  e  com  a  escassa evangelização do 
povo.

Em Roma, São João Paulo II levantava a voz para en-
viar toda a Igreja novamente em missão e anunciava: “Duc 
in  altum” – algo como –, levem o barco  para  águas  mais  
profundas!  (cf.  Lc  5,4).  O  Papa  dizia  que  a  evangeli-
zação  ainda  não  acabou,  mas  está  apenas  no  seu  início!  
(Novo  Millennio  ineunte). E  Dom  Cláudio  dizia  em  São  
Paulo:  a  missão  precisa  ser  retomada,  pois  a  Igreja é 
missionária por sua própria natureza! Não se trata de fazer 
missão de alguns  dias  e,  depois,  fazer  o  encerramento  
dessa  atividade:  a  Igreja  precisa  estar em estado perma-
nente de missão! Os  bispos  do  estado  de  São  Paulo,  em  
base  a  essa  urgência,  elaboraram  diretrizes  no  “Plano  de  
Ação  Missionária  Permanente”  (PAMP),  que  antecipou  
em muitas coisas as propostas da Conferência  de  Apareci-
da,  que  seria  realizada anos depois, em 2007.

Em  2006,  Dom  Cláudio  foi  chamado a Roma para 
colaborar de perto com Bento XVI, como Prefeito da Con-
gregação  para  o  Clero.  Com  esse  encargo,  o  Papa  lhe  
confiava  a  responsabilidade  de  acompanhar os assuntos 
do clero de toda a Igreja.  Dom  Cláudio  imprimiu,  também 
lá, a “marca missionária” na sua atividade, dando instruções 
para que a formação do clero fosse renovada, de acordo com 
as necessidades e desafios do “novo milênio”.  A  dimensão  

missionária  deveria integrar a for-
mação de todos os sacerdotes,  cujo  
ministério  é  missionário  por  sua 
própria natureza. Também os padres 
do clero diocesano devem receber 
formação  missionária  e  abrir  os  
olhos  para  os  vastos horizontes da 
missão.

Uma vez cumprido o tempo de 
seu serviço  em  Roma,  voltou  a  São  
Paulo  em 2011. Poderia ter-se dedi-

cado a tarefas amenas, desfrutando do merecido sossego  da  
terceira  idade,  que  já  havia  chegado.  Mas  Dom  Cláudio  
ainda  estava  cheio  de  energias  e  guardava  um  sonho   
de   juventude,   não   realizado,   como  ele  próprio  disse  
certo  dia:  ser  missionário  na  Amazônia.  A  Conferência  
Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  (CNBB),  sem  saber  desse  
sonho  missionário  amazônico,  convidou-o  para  presidir  a  
Comissão  Episcopal  para  a  Amazônia, e ele, sem titubear, 
aceitou o desafio. Tratava-se de viajar muito pela Amazônia, 
visitar os bispos e suas dioceses ou prelazias, fazer contatos, 
ouvir o  povo,  avaliar  as  situações  dos  indígenas  e  ri-
beirinhos,  pensar  em  meios  para  dar  novo  dinamismo  
missionário  à  presença  da  Igreja  naquela  região.  E  ele  
o  fez  com  dedicação  e  idealismo  juvenil.  De  suas  ini-
ciativas  e reflexões surgiu a Rede Eclesial Pan-Amazônica 
(Repam), foi convocado pelo Papa e preparado o sínodo para 
a Amazônia, do qual Dom Cláudio foi o relator, e foi criada a 
Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama), que ainda está 
em fase de estruturação definitiva. Nos quase dez anos de 
sua atuação como missionário da Amazônia, aquela região 
da América do Sul ganhou a atenção do mundo inteiro e a 
ação da Igreja recebeu ali um impulso extraordinário.

No entanto, a idade do Cardeal avançava e sua saúde 
cobrava um preço cada vez maior. Em março de 2022, ele re-
nunciou a todos os encargos que tinha, para cuidar da saúde 
e se preparar para o grande encontro final com o Senhor da 
vida e da história, em quem ele creu e esperou e a quem 
serviu de maneira generosa. Nas celebrações da Eucaristia 
em sua casa, todas as manhãs, ele encontrava forças para 
continuar sereno e forte, mesmo diante da aproximação da 
morte. Pude testemunhar pessoalmente, em vários momen-
tos, essa sua força interior. Ele dizia, cheio de confiança e 
serenidade, como quem tem a consciência de ter cumprido a 
sua missão neste mundo: estamos nas mãos de Deus.

Ao longo de sua vida, Dom Cláudio lançou muitas se-
mentes de Evangelho, esperança e vida nova. Que elas bro-
tem e frutifiquem ao longo do tempo. Deus o recompense!
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Formação litúrgica do Povo de Deus 
Dom Jaime Vieira Rocha - Arcebispo de Natal (RN)

 Obra do Pai, a liturgia é tam-
bém obra de Cristo. Com a ascensão 
e o envio do Espírito Santo, Cristo 
age agora pelos sacramentos que re-
alizam a graça que significam em vir-
tude da ação de Cristo e pelo poder 
do Espírito Santo. Na liturgia Cristo 
significa e realiza principalmente o 
seu mistério pascal, que é um evento 
real, acontecido em nossa história, 
mas é único: ele não pode ficar no 
passado, pois tudo o que Cristo é, fez 

e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina, 
permanece e atrai tudo para a vida (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, nn. 1084-108). 

Com essas palavras sobre o que diz o Catecismo da Ig-
reja Católica acerca da Liturgia, quero fazer eco das palavras 
do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do Povo de 
Deus, expressas na Carta Apostólica Desiderio desideravi, 
publicada em 29 de junho deste ano. A finalidade da Carta 
Apostólica – insistir na formação litúrgica – é oferecer algu-
mas reflexões acerca da Liturgia, reconhecendo, porém, que 
“certamente não esgotam o imenso tesouro da celebração 
dos santos mistérios” (n. 61). Tal intendo é para que nos 
ajude “a reavivar nossa admiração pela beleza da verdade 
da celebração cristã, a nos lembrar da necessidade de uma 
autêntica formação litúrgica e a reconhecer a importância 
de uma arte de celebrar que esteja a serviço da verdade do 
mistério Pascal e da participação de todos os batizados nele, 
cada um segundo a sua vocação” (n. 62). 

Uma formação litúrgica é necessária para que todos os 
batizados vivam o seu significado e colham os seus frutos. 
Em primeiro lugar, é preciso que se reconheça que a Liturgia 
celebrada não tem nada de ritual mágico, mecânico. Mas, 
como frisa o Papa Francisco, trata-se de celebrar um encon-
tro vivo: “se a Ressurreição fosse para nós um conceito, uma 
ideia, um pensamento; se o Ressuscitado fosse para nós a 

recordação da lembrança de outros, ainda que autorizados, 
como o dos Apóstolos, se não viesse dada também a nós a 
possiblidade de um verdadeiro encontro com Ele, isso seria 
declarar como esgotada a novidade do Verbo feito carne. Pelo 
contrário, a Encarnação, além de ser o único evento novo 
que a história conheça, é também o método que a Santíssima 
Trindade escolheu para abrir-nos a via da comunhão. A fé 
cristã ou é encontro com Ele vivo ou não é” (n. 10). Depois, 
é preciso insistir numa “Escola de Liturgia”, onde se reflita 
sobre o itinerário da celebração, desde o significado dos ri-
tos celebrativos, a riqueza da Oração Eucarística, o sentido 
comunitário, a índole escatológica e o mandato missionário 
presente em cada celebração. Importante e necessário é 
fazer um percurso histórico da Missa, estudando cada eta-
pa, especialmente para purificar certos gestos de roupagem 
ideológica, que muitas vezes fere o verdadeiro significado. 
A celebração da Eucaristia não nos coloca em experiência 
irracional. É preciso também retomar o grande ensinamento 
patrístico, especialmente presente em São João Crisóstomo, 
o qual insistia na relação da Carne de Cristo, na Eucaristia, 
com a carne de Cristo, presente nos pobres. E tal relação é 
indispensável para a validez do anúncio cristão. Daí decorre 
a fonte da espiritualidade cristã, encarnada na concretude da 
fraternidade. É o mesmo São João Crisóstomo a afirmar tan-
to a união com Cristo como a união com os irmãos e irmãs: 
“Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que 
se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo; 
não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o 
pão é um só apesar de constituído por muitos grãos, e estes, 
embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que 
a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recípro-
ca fusão, assim também nós estamos unidos reciprocamente 
entre nós e, todos juntos, com Cristo” (São João Crisóstomo. 
Homilias sobre a I Carta aos Coríntios, 24, 2: PG 61, 200). 
Sigamos as orientações do Papa Francisco. Convido a todos 
a lerem a Carta Apostólica Desiderio desideravi e viver be-
bendo da água viva que é a Liturgia da Igreja.

Cuidar da família
Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)

 De 22 a 25 de junho ocorreu, em Roma, o X Encontro 
Mundial das Famílias. O tema a ser refletido foi: Amor em 
família: vocação e caminho de santidade.  O encontro teve 
um caráter multicêntrico e disseminado, ocorrendo simulta-
neamente nas diversas dioceses do mundo.  

Um ponto a ser destacado é que as famílias precisam 
procurar mais a vida comunitária. Na sociedade individualis-
ta de hoje, onde as famílias sofrem com a solidão e o isola-
mento, principalmente em situações de grave dificuldade, o 
ambiente comunitário torna-se essencial para fortalecer as 

famílias, fazendo seus membros sen-
tirem que não estão sozinhos ao en-
frentar desafios como a crise de rel-
acionamentos, a educação dos filhos, 
as doenças, o luto, e as dificuldades 
econômicas. 

Na relação entre o esposo e a 
esposa, entre pais e filhos, e entre 
irmãos, o ser humano aprende que não vem a este mundo 
pronto e acabado. Nascemos incompletos, porque precisa-
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mos do outro para nos cuidar, ensinar a caminhar e a falar e, 
em última análise, para viver. Quem se torna independente 
de todos, reivindicando uma autonomia absoluta, desiste de 
se completar na rica diversidade do amor compartilhado.  

Mas sabemos que muitas pessoas carecem de uma 
família. Há uma orfandade em muitos corações, porque há 
quem prefira seguir seus sonhos esquecendo que cada um 
de nós é parte do projeto de vida dos outros. Compartilha-
mos esperanças e preocupações.  A dor de uma ruptura no 
amor familiar precisa mais de cuidado do que de acusadores, 
carece mais de atenção do que de julgamentos. E o fato de 
que muitos não tenham conseguido alcançar o ideal do amor 
em família não significa que esse projeto de paternidade e 
fraternidade tenha falido.  Nosso tempo pode ter grandes di-
ficuldades em lidar com esses valores, mas eles permanecem 
desafiando cada geração a recuperar a essência de saber con-
viver em família como expressão de uma autêntica existência 
aberta aos outros. A família, a escola e a comunidade religio-
sa são espaços fundamentais para uma criança se completar 
em suas múltiplas aprendizagens ao longo da vida. 

Igualmente precisamos recordar as famílias atingidas 
por contingências que as abalaram: uma doença, uma perda, 

um acidente, uma crise econômica, um imprevisto. Aqui está 
o desafio das demais famílias em se abrirem para ajudar a 
superar as faltas e, solidariamente, viver numa comunidade 
onde todos possam se desenvolver, não obstante os revezes 
da vida. Situações especiais, difíceis e até incompreensíveis 
precisam de pessoas solidárias e capazes de cuidar.  

A vocação à santidade de uma família é a de não ide-
alizar, mas de acolher as diversas situações e provações, 
como oportunidade de viver a graça de Deus, que sempre 
nos acompanha, nos chama à conversão dos nossos estilos 
de vida, mesmo quando parece que a noite e o frio invadem 
o coração do lar. 

Pais e filhos, avós e netos, certamente podem estabelecer 
novos rumos em suas vidas quando se sentem corresponsáveis 
uns pelos outros. Uma família, vivendo entre luzes e sombras 
a sua vocação, é o maior exemplo de fraternidade que o mun-
do pode receber. Não somos órfãos, temos um Pai que nos 
quer todos irmãos.  A falta desse senso de paternidade comum, 
de família comum, pode ser uma das grandes causas da falta 
de fraternidade. 

A importância do Dízimo
Dom Antonio de Assis Ribeiro - Bispo auxiliar de Belém do Pará (PA)

 No mês de novembro a Igreja 
no Brasil estimula os seus féis a uma 
especial reflexão sobre o dízimo.  A 
palavra dízimo quer dizer a décima 
parte de alguma coisa, ou dez por cen-
to. Na Bíblia o dízimo é a décima par-
te dos bens que cada família produzia 
e que era ofertada a Deus em sinal de 
gratidão. Cada família entregava aos 

sacerdotes dez por cento dos produtos da terra para a ma-
nutenção do templo e dos serviços religiosos (cf. Ne 10,38-
39; Tb 1,8; Ml 3,10).

Há umas questões básicas que pressupõe o dízimo: fé, 
gratidão, generosidade, senso de corresponsabilidade, con-
sciência da dimensão econômica da evangelização… Por isso 
a CNBB assim define o dízimo: “O dízimo é uma contribuição 
sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comu-
nidade assume, corresponsavelmente, sua sustentação e a da 
Igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas 
com a evangelização” (CNBB, Doc. 106, N.6)

Uma resposta de gratidão e sinal de corresponsabi-
lidade

Sim, o dízimo para a Igreja é um gesto de gratidão a 
Deus por tantos benefícios recebidos. A devolução do dízi-
mo nasce do coração sensível.  O dízimo é um ato de amor 
a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de correspons-
abilidade pela evangelização, pois a esta tem uma dimensão 
econômica.

Muitos se questionam sobre a quantia dos 10%. Quan-
to a isso é importante se perguntar sobre medida da própria 
gratidão. A gratidão não tem medida! Cada um é chamado, 
antes de tudo, a avaliar-se! Deus não gosta de nada forçado 
e nem de medidas mesquinhas!

Biblicamente eram dez por cento o que os fiéis ju-
deus davam para a manutenção das despesas do templo e 
manutenção dos sacerdotes. Mas o Dízimo é uma questão 
de generosidade: “dê cada um conforme o impulso do seu 
coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem 
dá com alegria”. Não se trata de uma questão matemática, 
mas moral, espiritual! É desse modo que Paulo reflete com 
a comunidade de Corinto (cf. 2Cor 9,7). O importante é que 
o dizimista se sinta livre e corresponsável dando fielmente 
a sua contribuição mensal. “Quem é generoso progride na 
vida” (Prv. 11,25).

Quem deve ser dizimista? 
Todas as pessoas que participam da vida da Igreja e 

tem uma fonte de renda são convidadas a serem dizimistas. 
Ninguém, nessa condição, está dispensado de manifestar sua 
gratidão a Deus para a promoção da fé.

A obrigação do dízimo vem da generosidade do 
próprio coração. Se o fiel católico se sente parte integrante 
da Igreja, então não está dispensado de contribuir para que 
ela seja sempre viva, forte, atuante e tenha todos os meios 
necessários para que a Palavra de Deus chegue aos mais af-
astados. O dízimo e manifestação da consciência da partilha!
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Onde é aplicado esse recurso do dízimo?
Os recursos financeiros provenientes das paróquias 

não pertence ao pároco e nem mesmo em nenhuma forma de 
percentual. Isso não existe para a Igreja Católica. O pároco 
não tem um percentual sobre o dízimo arrecadado. Isso é im-
portante saber! Então reflitamos para onde vai o seu dízimo.

O dizimo deve ser entregue mensalmente porque as 
despesas ordinárias da manutenção da Igreja são pagas to-
dos os meses. O recurso do dízimo é aplicado nas seguintes 
despesas: no pagamento de funcionários, encargos sociais, 
assinaturas de subsídios e revistas, energia elétrica, água, 
telefone, internet, material de limpeza, manutenção das 
estruturas físicas e técnicas, despesas pastorais (eventos), 
formação, manutenção dos sacerdotes, material litúrgico 
(toalhas, velas, flores, papel, vinho, hóstias…), transportes, 
partilha com a (Arqui)diocese, ações missionárias, Caridade, 
etc. Visto que todos os meses temos contas a pagar, então 
todo mês cada fiel é chamado a colaborar para que tudo seja 
pago. A Igreja é nossa!

A partir dessas diversas despesas podemos perceber 
que o dízimo tem muitas dimensões: administrativa, religio-
sa, eclesial, ética, missionária, caritativa. Lamentavelmente 
muitas paróquias, por causa da frágil corresponsabilidade 
dos fieis, tem muita dificuldade para avançar na evangeli-
zação por falta de recursos. Isso é muito grave!

A necessidade da transparência e fidelidade
No início de cada mês a liderança da pastoral do dízi-

mo, em nome do Pároco, deve prestar contas à comunidade 
dos valores recebidos e onde foram aplicados. Onde não há 
transparência há dúvidas administrativas. A prestação de 
contas é um direito dos fieis e uma forma de fidelização. É 
muito bom quando sabemos e vemos onde está sendo em-
pregado o dízimo devolvido com espírito de fé.

A coordenação da pastoral do dízimo, juntamente com 
o COPAE e o CPP devem continuamente serem informados 
sobre a situação econômica da paróquia, pois dela dependem 
os novos investimentos pastorais.

O dízimo, devolvido com amor, faz-nos mais generos-
os e isso agrada a Deus. Faz-nos mais desapegados dos bens 
terrenos; faz-nos menos egoístas. Isso é sinal de amor. Nesse 
sentido, o dízimo quando manifesta a bondade do coração 
do fiel, contribui diretamente para nossa salvação.

Lembremo-nos do que Jesus cristo declarou: “Quem 
der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses 
pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês: não 
perderá a sua recompensa» (Mt 10,42). O dizimista, portan-
to, é um fiel que assume um compromisso de vida cristã ba-
seado na generosidade.

O dízimo e bênçãos de Deus
Na Bíblia Sagrada encontramos referências sobre a 

relação entre dízimo e bênçãos. Deus usa de muitas formas 
para derramar sobre nós suas bênçãos e a seu tempo vai rec-
ompensar todos aqueles que fizeram o bem e foram genero-
sos neste mundo.

Por meio do profeta Malaquias, Deus diz: “Tragam o 
dízimo. Façam essa experiência comigo. Vocês vão ver se 
não abro as portas do céu, se não derramo sobre vocês as 
minhas bênçãos de fartura” (Ml 3,10). “A ti, Senhor, per-
tence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas 
obras» (Sl 62,13; Prov. 24,12). “O Senhor retribui a oferta e 
Ele, em troca, lhe dará sete vezes mais” (Eclo 35,7-10).

Com o dízimo dos fieis a Igreja se fortalece e as pos-
sibilidades de fazer o bem e divulgar a Palavra de Deus au-
mentam. Por isso a sua participação é muito importante! 
Manifeste que você é uma pedra viva da Igreja e por ela se 
sente corresponsável.

Certo, é que a Igreja é obra de Deus, e o seu Senhor 
vai retribuir a todos aqueles que foram generosos para com 
ela: “Eis que venho em breve, e comigo trago o salário para 
retribuir a cada um conforme o seu trabalho” (Ap 22,12).

Para reflexão pessoal:
Você já é dizimista?
Você se sente corresponsável pelo crescimento da Igreja?
Quais são as várias dimensões do dízimo?

Subsídios da Edições CNBB para o mês da Bíblia 2022
O Mês da Bíblia, celebrado em setembro, itinerário 

promovido nas paróquias e comunidades de todo o Brasil, 
é um convite especial para todas as pessoas que gostam de 
estudar a Palavra de Deus.

Por que setembro?
Setembro foi escolhido pelos Bispos do Brasil como 

o Mês da Bíblia em razão da memória de São Jerônimo, 
celebrada no dia 30/9. São Jerônimo foi o encarregado por 
traduzir a Sagrada Escritura para o latim. Essa versão latina 
recebeu o nome de Vulgata, que significa “popular” em la-
tim. Essa versão é referência nas traduções da Bíblia até os 
dias de hoje.

Por que celebrar o Mês da Bíblia?

A Bíblia contém o que Deus quis comunicar aos po-
vos em relação ao seu plano de salvação para a humanidade. 
Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja propõe o convite a 
aprofundar nosso conhecimento em relação a esse plano e 
ao centro da nossa fé: Jesus Cristo. Em Jesus, podemos con-
templar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Homem, Messias 
anunciado durante o Antigo Testamento para o povo que 
caminhava nas trevas. Nesse contexto, nós também somos 
chamados a redescobrir a manifestação de Deus na história 
por meio do seu Filho, para o qual as Sagradas Escrituras 
sempre apontam. Em 2022, o livro bíblico escolhido para 
aprofundamento é o de Josué, com a inspiração: “O Senhor, 
teu Deus, estará contigo por onde quer que vás” (Js 1,9).
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156ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (152)
Tânia Madalosso

Salada grega camponesa 
Ingredientes 
400 g de tomate
3 pepinos pequenos
2 cebolas roxas grandes
2 pimentões verdes
100 g de azeitonas pretas
100 g de pimenta dedo-de-moça em salmoura (suave ou picante)
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto
Sal
Pimenta-do-reino moída na hora
300 g de queijo feta
1 colher (chá) de orégano desidratado
Modo de preparo 
1. Lave e corte os tomates em 8 pedaços. Lave os pepinos, 

apare as pontas e fatie-os em rodelas grossas.

Meu Deus, e agora?         

2. Descasque as cebolas, corte-as ao 
meio e depois em fatias não muito fi nas. 
Corte ao meio os pimentões, retire as se-
mentes, lave-os e corte em tiras.

3. Disponha o pepino, o tomate, a cebo-
la e o pimentão em 4 pratos. Acrescente as azeitonas e as pimentas 
em salmoura. Coloque numa tigela 3 colheres (sopa) do azeite de 
oliva, o vinagre, sal e pimenta-do-reino, e misture com um batedor 
de ovos até que o sal se dissolva. Regue a salada com o vinagrete.

4. Corte o queijo feta em 4 pedaços ou despedace-o e adi-
cione aos pratos de salada. Polvilhe com o orégano e pingue a 
colher restante do azeite. Para acompanhar, pão branco ou pão 
turco fresco e quentinho.

Dica prática 
Em vez de pepinos pequenos, pode-se usar 1 pepino grande. 

Neste caso, corte-o ao meio no sentido do comprimento e remova 
as sementes com uma colher de chá. Corte as metades ao meio 
novamente, no sentido do comprimento, obtendo 4 tiras, e corte-
as em pedaços mais grossos.

2. Pe. Jair Carlesso, O. 1989
6, Pe. Dirceu Balestrin, N. 1963
7. Pe. Nelson C. Longo, N. 1948
10, Pe. Jossi Golembiewski, N. 1980
12. Marinês Dori Rocha Agnoletto N. 1972

Objetivo: Refl exão interior
Descrição: O catequista, começa 

então a citar coisas que geralmente acon-
tecem no dia a dia.

O condutor pede para que cada um 
refl ita em cada colocação ele irá fazer. 

Que cada um vá imaginado um painel e colocando ali todas 
as pessoas e os fatos.

O catequista diz: Você que algumas vezes reclama-
va da vida, agora se encontra com apenas duas semanas de 
vida. Quantas vezes você reclamou que sua vida era monóto-
na, e agora você se vê cheio de vontade de viver. Quantas 
não foram as vezes que você reclamou de sua casa, de suas 
roupas, de todas as suas coisas, e quantas não foram as vez-
es que você chegou em casa, e sua mãe com todo o amor 
e carinho havia preparado a refeição, e você olhava para a 
comida, em sem se importar com os sentimentos de sua mãe 
você reclamava. Quantas vezes seu pai lhe deu conselhos, 
para o seu próprio bem, e você não aceitou, fez tudo errado, e 
seu pai e sua mãe fi caram tristes e magoados, porque a ama.

E seus irmãos, aqueles com quem você vive brigando, 
xingando e agora? Como fazer para dizer-lhes que no fundo, 

você os ama?
E seus amigos, você agiu real-

mente como amigo deles. E aquelas 
pessoas que você magoou, ou que te 
magoaram? Você gostaria de recon-
ciliar-se? E o mais importante, Deus, 
você não tem o que acertar com Deus? 
Você deu a Deus a chance de partici-
par de sua vida? E agora? Será que dá 
tempo de concertar todos esses desacertos em sua vida?

O catequista pode acrescentar mais situações e ações.
- No fi nal (após um período de refl exão) pede-se para 

mentalizarem o painel novamente, olhar cada pessoa ali co-
locada e principalmente a Jesus. Pede-se também para todos 
refl etirem o quanto é bom viver e que hoje nós não temos 
duas semanas, mas uma vida inteira pela frente, se pisamos 
na bola várias vezes, porque então não começamos hoje 
mesmo a mudar isso? Pois temos saúde, e uma vida, louve-
mos a Deus por isso, ...

- Após esta refl exão, faz-se então oração pedindo a 
presença de Jesus e do Espírito Santo. 

Aniversários
de setembro

19. Pe. Dirceu Dalla Rosa, N. 1965
Pe. Jóssi Golembiewski, O. 2009
20. Pe. Felipe Fioravante Flippini, O. (2019)
21. Pe. Alberto Disarz, N. 1935
25. Pe. Gladir Giacomel, N. 1962
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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


