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Agenda Pastoral – outubro/2022 
- Até dia 08, novena da Romaria de N. Sra. Fátima.
- 1º até 07 – Semana Nacional da Vida 
- 1º a 08, novena da Romaria de N. Sra. do Rosário de 

Fátima.
- 02 - 27º DTC-C - primeiro turno das eleições no Brasil; 

10h, crismas na igreja S. Francisco de Assis, sede paroquial 
de Mariano Moro.

- 03, 08h30, reunião com os representantes do Apostolado 
da Oração no Centro Diocesano.

- 08 – Dia do Nascituro
- 09 – 28º DTC-B – 71ª Romaria Diocesana de N. Sra. de 

Fátima
- 11- reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo em 

Passo Fundo.
-12 – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Bra-

sil.
- 13 e 14, encontro presencial com coordenadores das di-

oceses e arquidioceses do Regional Sul 3 da CNBB, na casa 
das Irmãs Salesianas em Porto Alegre.

- 14 a 16, Cursilho Adulto Masculino, em Marcelino Ra-
mos.

-15, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes da 
Pastoral da Pessoa Idosa na sede paroquial N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim, incluindo as Paróquias de Barão de 
Cotegipe e Aratiba; 17h, missa com professores na igreja N. 
Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; 15h e 18h, crismas na 
igreja N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim.

-15 e 16, festa do padroeiro São Francisco de Assis, sede 
paroquial de Marino Moro.

-16 - 29º DTC-C  - 10h, missa e crismas na igreja São 
Francisco de Assis, sede paroquial de Mariano Moro; As-
sembleia eletiva do Núcleo Diocesano da Conferência dos 
Religiosos do Brasil, local e a defi nir.

-18, 20h, 
Missa com os 
profissionais 
de saúde pelo 
Dia do médi-
co, Catedral 
S. José.

19, 08h30, 
reunião da Área Pastoral de Erexim, São Francisco, Progres-
so – padres.

- 21, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na 
Catedral São José, Erechim.

-21 a 23, Cursilho Adulto Feminino, em Marcelino Ramos.
-22, 18h30, Crismas na igreja N. Sra. da Salette, Três Ven-

das, Erechim.
-23 - 30º DTC-C – Dia Mundial das Missões e da Pontifí-

cia Obra da Infância Missionária - coleta missionária, 09h 
e 18h, Crismas na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim.

-24, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.

-29, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes da 
Pastoral da Pessoa Idosa na sede paroquial N. Sra. Apareci-
da, Bela Vista, Erechim, incluindo as Paróquias da Catedral, 
São Pedro e Santa Luzia; 08h30, encontro dos Diáconos per-
manentes, no Centro Diocesano; 19h, Crismas na igreja S. 
João Batista, Marcelino Ramos. 

-30 - 31º DTC-B – Dia Nacional da Juventude – segundo 
turno das eleições no Brasil, 2º turno.

-31, 08h30, reunião da Coordenação de Pastoral no Cen-
tro Diocesano; 14h, reunião do Conselho Presbiteral, Centro  
Diocesano.

Oração do Mês Missionário 2022 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Mis-

sionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionári-
os, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até os confi ns do 
mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline 
Jaricot, sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda materi-
al e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, cul-
turais, religiosos e geográfi cos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das 
Missões, rogai por nós!
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Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco para o Dia 
Mundial das Missões de 2022

[23 de outubro de 2022]

«Sereis minhas testemu-
nhas» (At 1, 8)

Queridos irmãos e irmãs!
Estas palavras encontram-se no 

último colóquio de Jesus ressuscitado 
com os seus discípulos, antes de sub-
ir ao Céu, como se descreve nos Atos 
dos Apóstolos: «Recebereis a força 
do Espírito Santo, que descerá sobre 
vós, e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria 
e até aos confins do mundo» (1, 8). E constituem também o 
tema do Dia Mundial das Missões de 2022, que, como sem-
pre, nos ajuda a viver o facto de a Igreja ser, por sua nature-
za, missionária. Neste ano, o citado Dia proporciona-nos a 
ocasião de comemorar algumas efemérides relevantes para a 
vida e missão da Igreja: a fundação, há 400 anos, da Congre-
gação de Propaganda Fide – hoje designada Congregação 
para a Evangelização dos Povos – e, há 200 anos, da «Obra 
da Propagação da Fé; esta, juntamente com a Obra da Santa 
Infância e a Obra de São Pedro Apóstolo, há 100 anos foram 
reconhecidas como «Pontifícias».

Detenhamo-nos nestas três expressões-chave que re-
sumem os três alicerces da vida e da missão dos discípulos: 
«Sereis minhas testemunhas», «até aos confins do mundo» e 
«recebereis a força do Espírito Santo».

1. «Sereis minhas testemunhas» – A chamada de todos 
os cristãos a testemunhar Cristo

É o ponto central, o coração do ensinamento de Je-
sus aos discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos 
os discípulos serão testemunhas de Jesus, graças ao Espíri-
to Santo que vão receber: será a graça a constituí-los como 
tais, por todo o lado aonde forem, onde quer que estejam. 
Tal como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário 
do Pai (cf. Jo 20, 21) e, enquanto tal, a sua «Testemunha 
fiel» (Ap 1, 5), assim também todo o cristão é chamado a ser 
missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, comunidade 
dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de 
evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A identi-
dade da Igreja é evangelizar.

Uma releitura de conjunto mais aprofundada es-
clarece-nos alguns aspetos sempre atuais da missão confia-
da por Cristo aos discípulos: «Sereis minhas testemunhas». 
A forma plural destaca o caráter comunitário-eclesial da 
chamada missionária dos discípulos. Todo o batizado é 
chamado à missão na Igreja e por mandato da Igreja: por isso 
a missão realiza-se em conjunto, não individualmente: em 
comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa 
própria. E ainda que alguém, numa situação muito particu-

lar, leve avante a missão evangelizado-
ra sozinho, realiza-a e deve realizá-la 
sempre em comunhão com a Igreja 
que o enviou. Como ensina São Pau-
lo VI, na Exortação apostólica Evan-
gelii nuntiandi (um documento de que 
muito gosto), «evangelizar não é, para 
quem quer que seja, um ato individual 
e isolado, mas profundamente eclesi-
al. Assim, quando o mais obscuro dos 
pregadores, dos catequistas ou dos pa-
stores, no rincão mais remoto, prega o 

Evangelho, reúne a sua pequena comunidade ou administra 
um Sacramento, mesmo sozinho, ele perfaz um ato de Igre-
ja e o seu gesto está certamente conexo, por relações insti-
tucionais, como também por vínculos invisíveis e por raízes 
recônditas da ordem da graça, à atividade evangelizadora de 
toda a Igreja» (n.º 60). Com efeito, não foi por acaso que 
o Senhor Jesus mandou os seus discípulos em missão dois 
a dois; o testemunho prestado pelos cristãos a Cristo tem 
caráter sobretudo comunitário. Daí a importância essencial 
da presença duma comunidade, mesmo pequena, na real-
ização da missão.

Em segundo lugar, é pedido aos discípulos para con-
struírem a sua vida pessoal em chave de missão: são enviados 
por Jesus ao mundo não só para fazer a missão, mas também 
e sobretudo para viver a missão que lhes foi confiada; não só 
para dar testemunho, mas também e sobretudo para ser te-
stemunhas de Cristo. Assim o diz, com palavras verdadeira-
mente comoventes, o apóstolo Paulo: «Trazemos sempre no 
nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de 
Jesus seja manifesta no nosso corpo» (2 Cor 4, 10). A essên-
cia da missão é testemunhar Cristo, isto é, a sua vida, paixão, 
morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. Não 
foi por acaso que os Apóstolos foram procurar o substituto de 
Judas entre aqueles que tinham sido, como eles, testemunhas 
da ressurreição (cf. At 1, 22). É Cristo, e Cristo ressuscitado, 
Aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partil-
har. Os missionários de Cristo não são enviados para comuni-
car-se a si mesmos, mostrar as suas qualidades e capacidades 
persuasivas ou os seus dotes de gestão. Em vez disso, têm a 
honra sublime de oferecer Cristo, por palavras e ações, anun-
ciando a todos a Boa Nova da sua salvação com alegria e 
ousadia, como os primeiros apóstolos.

Por isso, em última análise, a verdadeira testemunha 
é o «mártir», aquele que dá a vida por Cristo, retribuindo o 
dom que Ele nos fez de Si mesmo. «A primeira motivação 
para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela 
experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-
Lo cada vez mais» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudi-
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um, 264).
Enfim, a propósito do testemunho cristão, permanece 

sempre válida esta observação de São Paulo VI: «O homem 
contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemu-
nhas do que os mestres (…) ou então, se escuta os mestres, 
é porque eles são testemunhas» (Evangelii nuntiandi, 41). 
Por conseguinte é fundamental, para a transmissão da fé, o 
testemunho de vida evangélica dos cristãos. Por outro lado, 
continua igualmente necessária a tarefa de anunciar a pes-
soa de Jesus e a sua mensagem. De facto, o mesmo Paulo 
VI continua mais adiante: «Sim! A pregação, a proclamação 
verbal duma mensagem, permanece sempre como algo in-
dispensável. (...) A palavra continua a ser sempre atual, so-
bretudo quando ela for portadora da força divina. É por este 
motivo que permanece também com atualidade o axioma de 
São Paulo: “A fé vem da pregação” (Rom 10, 17). É a Pa-
lavra ouvida que leva a acreditar» 
(Ibid., 42).

Por isso, na evangelização, 
caminham juntos o exemplo de 
vida cristã e o anúncio de Cristo. 
Um serve ao outro. São os dois pul-
mões com que deve respirar cada 
comunidade para ser missionária. 
Este testemunho completo, coer-
ente e jubiloso de Cristo será segu-
ramente a força de atração para o 
crescimento da Igreja também no 
terceiro milénio. Assim, exorto to-
dos a retomarem a coragem, a ousadia, aquela parresia dos 
primeiros cristãos, para testemunhar Cristo, com palavras e 
obras, em todos os ambientes da vida.

2. «Até aos confins do mundo» – A atualidade perene 
duma missão de evangelização universal

Ao exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, 
o Senhor ressuscitado anuncia aonde são enviados: «Em Je-
rusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do 
mundo» (At 1, 8). Aqui emerge muito claramente o caráter 
universal da missão dos discípulos. Coloca-se em destaque o 
movimento geográfico «centrífugo», quase em círculos con-
cêntricos, desde Jerusalém – considerada pela tradição juda-
ica como centro do mundo – à Judeia e Samaria, e até aos 
extremos «confins do mundo». Não são enviados para fazer 
proselitismo, mas para anunciar; o cristão não faz proselit-
ismo. Os Atos dos Apóstolos narram-nos este movimento 
missionário: o mesmo dá-nos uma imagem muito bela da Ig-
reja «em saída» para cumprir a sua vocação de testemunhar 
Cristo Senhor, orientada pela Providência divina através das 
circunstâncias concretas da vida. Com efeito, os primeiros 
cristãos foram perseguidos em Jerusalém e, por isso, dis-
persaram-se pela Judeia e a Samaria, testemunhando Cristo 
por toda a parte (cf. At 8, 1.4).

Algo semelhante acontece ainda no nosso tempo. Por 
causa de perseguições religiosas e situações de guerra e vi-

olência, muitos cristãos veem-se constrangidos a fugir da sua 
terra para outros países. Estamos agradecidos a estes irmãos 
e irmãs que não se fecham na tribulação, mas testemunham 
Cristo e o amor de Deus nos países que os acolhem. A isto 
mesmo os exortava São Paulo VI, ao considerar a «respons-
abilidade que se origina para os migrantes nos países que 
os recebem» (Evangelii nuntiandi, 21). Com efeito, experi-
mentamos cada vez mais como a presença dos fiéis de várias 
nacionalidades enriquece o rosto das paróquias, tornando-as 
mais universais, mais católicas. Consequentemente, o cuida-
do pastoral dos migrantes é uma atividade missionária que 
não deve ser descurada, pois poderá ajudar também os fiéis 
locais a redescobrir a alegria da fé cristã que receberam.

A indicação «até aos confins do mundo» deverá in-
terpelar os discípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os 
sempre a ir mais além dos lugares habituais para levar o 

testemunho d’Ele. Hoje, apesar 
de todas as facilidades resultantes 
dos progressos modernos, ainda 
existem áreas geográficas aonde 
não chegaram os missionários te-
stemunhas de Cristo com a Boa 
Nova do seu amor. Por outro lado, 
não existe qualquer realidade hu-
mana que seja alheia à atenção 
dos discípulos de Cristo, na sua 
missão. A Igreja de Cristo sem-
pre esteve, está e estará «em saí-
da» rumo aos novos horizontes 
geográficos, sociais, existenciais, 

rumo aos lugares e situações humanos «de confim», para dar 
testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e 
mulheres de cada povo, cultura, estado social. Neste senti-
do, a missão será sempre também missio ad gentes, como 
nos ensinou o Concílio Vaticano II (veja-se, por exemplo, o 
Decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, 
07/XII/1965), porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, 
mais além das próprias fronteiras, para testemunhar a todos 
o amor de Cristo. A propósito, quero lembrar e agradecer 
aos inúmeros missionários que gastaram a vida para «ir mais 
além», encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e 
irmãs que encontraram.

3. «Recebereis a força do Espírito Santo – Deixar-se 
sempre fortalecer e guiar pelo Espírito

Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas 
testemunhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça 
para uma tão grande responsabilidade: «Recebereis a força 
do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas» (At 1, 8). 
Com efeito, segundo a narração dos Atos, foi precisamente 
a seguir à descida do Espírito Santo sobre os discípulos de 
Jesus que teve lugar a primeira ação de testemunhar Cris-
to, morto e ressuscitado, com um anúncio querigmático: o 
chamado discurso missionário de São Pedro aos habitantes 
de Jerusalém. Assim começa a era da evangelização do mun-
do por parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam 
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fracos, medrosos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, 
deu-lhes coragem e sabedoria para testemunhar Cristo di-
ante de todos.

Como «ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor” senão 
pelo Espírito Santo» (1 Cor 12, 3), também nenhum cris-
tão poderá dar testemunho pleno e genuíno de Cristo Senhor 
sem a inspiração e a ajuda do Espírito. Por isso cada discípu-
lo missionário de Cristo é chamado a reconhecer a importân-
cia fundamental da ação do Espírito, a viver com Ele no dia 
a dia e a receber constantemente força e inspiração d'Ele. 
Mais, precisamente quando nos sentirmos cansados, des-
motivados, perdidos, lembremo-nos de recorrer ao Espírito 
Santo na oração (esta – permiti-me destacá-lo mais uma vez 
– tem um papel fundamental na vida missionária), para nos 
deixarmos restaurar e fortalecer por Ele, fonte divina ines-
gotável de novas energias e da alegria de partilhar com os 
outros a vida de Cristo. «Receber 
a alegria do Espírito é uma graça; 
e é a única força que podem-
os ter para pregar o Evangelho, 
confessar a fé no Senhor» (Fran-
cisco, Mensagem às Pontifícias 
Obras Missionárias, 21/V/2020). 
Assim, o Espírito é o verdadeiro 
protagonista da missão: é Ele que 
dá a palavra certa no momento 
justo e sob a devida forma.

É à luz da ação do Espíri-
to Santo que queremos ler tam-
bém os aniversários missionários
deste 2022. A instituição da Sacra Congregação de Propa-
ganda Fide, em 1622, foi motivada pelo desejo de promover 
o mandato missionário nos novos territórios. Uma intuição 
providencial! A Congregação revelou-se crucial para tornar 
a missão evangelizadora da Igreja verdadeiramente tal, isto 
é, independente das ingerências dos poderes do mundo, a 
fi m de constituir aquelas Igrejas locais que hoje mostram 
tanto vigor. Esperamos que, à semelhança dos últimos qua-
tro séculos, a Congregação, com a luz e a força do Espírito, 
continue e intensifi que o seu trabalho de coordenar, organi-
zar e animar as atividades missionárias da Igreja.

O mesmo Espírito, que guia a Igreja universal, inspira 
também homens e mulheres simples para missões extraor-
dinárias. E foi assim que uma jovem francesa, Pauline Jar-
icot, há exatamente 200 anos fundou a Associação para a 
Propagação da Fé; celebra-se a sua beatifi cação neste ano 
jubilar. Embora em condições precárias, ela acolheu a inspi-
ração de Deus para pôr em movimento uma rede de oração e 

coleta para os missionários, de modo que os fi éis pudessem 
participar ativamente na missão «até aos confi ns do mundo». 
Desta ideia genial, nasceu o Dia Mundial das Missões, que 
celebramos todos os anos, e cuja coleta em todas as comuni-
dades se destina ao Fundo universal com que o Papa sustenta 
a atividade missionária.

Neste contexto, recordo também o Bispo francês 
Charles de Forbin-Janson, que iniciou a Obra da Santa In-
fância para promover a missão entre as crianças sob o lema 
«As crianças evangelizam as crianças, as crianças rezam pe-
las crianças, as crianças ajudam as crianças de todo o mun-
do»; e lembro ainda a senhora Jeanne Bigard, que deu vida à 
Obra de São Pedro Apóstolo, para apoio dos seminaristas e 
sacerdotes em terras de missão. Estas três obras missionárias 
foram reconhecidas como «pontifícias», precisamente há 
cem anos. E foi também sob a inspiração e guia do Espírito 

Santo que o Beato Paolo Manna, 
nascido há 150 anos, fundou a at-
ual Pontifícia União Missionária 
a fi m de sensibilizar e animar 
para a missão os sacerdotes, os 
religiosos e as religiosas e todo o 
povo de Deus. Desta última Obra, 
fez parte o próprio Paulo VI, que 
lhe confi rmou o reconhecimento 
pontifício. Menciono estas qua-
tro Obras Missionárias Pontifí-
cias pelos seus grandes méritos 
históricos e também para vos 
convidar a alegrar-vos com elas, 
neste ano especial, pelas ativi-

dades desenvolvidas em apoio da missão evangelizadora na 
Igreja universal e nas Igrejas locais. Espero que as Igrejas 
locais possam encontrar nestas Obras um instrumento seguro 
para alimentar o espírito missionário no Povo de Deus.

Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com 
uma Igreja toda missionária e uma nova estação da ação 
missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo de 
Moisés para o povo de Deus em caminho: «Quem dera que 
todo o povo do Senhor profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, ox-
alá todos nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude 
do Batismo: profetas, testemunhas, missionários do Senhor! 
Com a força do Espírito Santo e até aos extremos confi ns da 
terra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!

Roma, São João de Latrão, na Solenidade da Epifania 
do Senhor, 6 de janeiro de 2022.

Franciscus

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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Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco para a Celebração 
do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação

1º. de setembro de 2022

Queridos irmãos e irmãs!
«Escuta a voz da criação» 

é o tema e o convite do «Tempo 
da Criação» deste ano. O perío-
do ecuménico começa no dia 1 
de setembro com o Dia Mundi-
al de Oração pelo Cuidado da 
Criação e termina a 4 de outubro 
com a festa de São Francisco. É 
um momento especial para todos 
os cristãos, a fim de orarmos e 
cuidarmos, juntos, da nossa casa 
comum. Inspiração originária do Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla, este «Tempo» é uma oportunidade para 
aperfeiçoarmos a nossa «conversão ecológica», uma con-
versão encorajada por São João Paulo II como resposta à 
«catástrofe ecológica» pressagiada por São Paulo VI já em 
1970. [1]

Se se aprende a escutá-la, notamos uma espécie de 
dissonância na voz da criação. Por um lado, é um canto 
doce que louva o nosso amado Criador; por outro, é um 
grito amargo que se lamenta dos nossos maus-tratos hu-
manos.

O canto doce da criação convida-nos a praticar uma 
«espiritualidade ecológica» (Francisco, Carta enc. Laudato 
si', 216), atenta à presença de Deus no mundo natural. É 
um convite a fundar a nossa espiritualidade na «consciên-
cia amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas 
de formar com os outros seres do universo uma estupenda 
comunhão universal» ( Ibid., 220). Particularmente para os 
discípulos de Cristo, esta experiência luminosa reforça a 
consciência de que «por Ele é que tudo começou a existir; 
e sem Ele nada veio à existência» ( Jo 1, 3). Neste «Tem-
po da Criação», retomemos a oração na grande catedral da 
criação, gozando do «grandioso coro cósmico» [2] de in-
úmeras criaturas que cantam louvores a Deus. Unamo-nos 
a São Francisco de Assis cantando «louvado sejas, meu 
Senhor, com todas as tuas criaturas» (cf. Cântico do Irmão 
Sol). Unamo-nos ao Salmista cantando «todo o ser vivo 
louve o Senhor» ( Sal 150, 6).

Esta canção doce, infelizmente, é acompanhada por 
um grito amargo. Ou melhor, por um coro de gritos amar-
gos. Primeiro, é a irmã Madre Terra que grita. À mercê dos 
nossos excessos consumistas, geme implorando para parar-
mos com os nossos abusos e a sua destruição. Depois gri-
tam as diversas criaturas. À mercê dum «antropocentrismo 
despótico» (Laudato si', 68), nos antípodas da centralidade 
de Cristo na obra da criação, estão a extinguir-se inúmeras 
espécies, cessando para sempre os seus hinos de louvor 

a Deus. Mas gritam também os 
mais pobres entre nós. Expostos 
à crise climática, sofrem mais 
severamente o impacto de secas, 
inundações, furacões e vagas de 
calor que se vão tornando cada 
vez mais intensas e frequentes. 
E gritam ainda os nossos irmãos 
e irmãs de povos indígenas. Por 
causa de predatórios interesses 
económicos, os seus territórios 
ancestrais são invadidos e devas-

tados por todo o lado, lançando «um clamor que brada ao 
céu» (Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Querida Amazo-
nia, 9). Enfim gritam os nossos filhos. Ameaçados por um 
egoísmo míope, os adolescentes pedem-nos ansiosamente, 
a nós adultos, que façamos todo o possível para prevenir 
ou pelo menos limitar o colapso dos ecossistemas do nosso 
planeta.

Escutando estes gritos amargos, devemo-nos arre-
pender e mudar os estilos de vida e os sistemas danosos. 
O apelo evangélico inicial – «convertei-vos, porque está 
próximo o Reino do Céu» (Mt 3, 2) –, ao convidar a uma 
nova relação com Deus, pede também uma relação difer-
ente com os outros e com a criação. O estado de degrado 
da nossa casa comum merece a mesma atenção que outros 
desafios globais, como as graves crises sanitárias e os con-
flitos bélicos. «Viver a vocação de guardiões da obra de 
Deus não é algo de opcional nem um aspeto secundário 
da experiência cristã, mas parte essencial duma existência 
virtuosa» (Laudato si', 217).

Como pessoas de fé, sentimo-nos ainda mais re-
sponsáveis por adotar comportamentos diários em con-
sonância com a referida exigência de conversão. Mas esta 
não é apenas individual: «a conversão ecológica, que se 
requer para criar um dinamismo de mudança duradoura, é 
também uma conversão comunitária» (Ibid., 219). Nesta 
perspetiva, a própria comunidade das nações é chamada a 
empenhar-se, com espírito de máxima cooperação, espe-
cialmente nos encontros das Nações Unidas dedicados à 
questão ambiental.

A cimeira COP27 sobre o clima, que se vai re-
alizar no Egito em novembro de 2022, constitui a próx-
ima oportunidade para promover, todos juntos, uma efi-
caz implementação do Acordo de Paris. Também por este 
motivo dispus recentemente que a Santa Sé, em nome e 
por conta do Estado da Cidade do Vaticano, adira à Con-
venção-Quadro da ONU sobre as Mudanças Climáticas e 
ao Acordo de Paris, com a esperança de que a humanidade 
do século XXI «possa ser lembrada por ter assumido com 
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generosidade as suas graves re-
sponsabilidades» ( Ibid., 165). 
Alcançar o objetivo de Paris 
de limitar o aumento da tem-
peratura a 1,5°C é bastante ár-
duo e requer uma colaboração 
responsável entre todas as 
nações para apresentar planos 
climáticos ou Contribuições 
Determinadas a nível nacional 
mais ambiciosos, para reduzir 
a zero, com a maior urgência possível, as emissões globais 
dos gases de efeito estufa. Trata-se de «converter» os mod-
elos de consumo e produção, bem como os estilos de vida, 
numa direção mais respeitadora da criação e do progres-
so humano integral de todos os povos presentes e futuros, 
um progresso fundado na responsabilidade, na prudência/
precaução, na solidariedade e 
atenção aos pobres e às ger-
ações futuras. Na base de 
tudo, deve estar a aliança entre 
o ser humano e o meio ambi-
ente que, para nós crentes, é 
«espelho do amor criador de 
Deus, de Quem provimos e 
para Quem estamos a camin-
ho». [3] A transição realizada 
por esta conversão não pode 
negligenciar as exigências da 
justiça, especialmente para 
com os trabalhadores mais 
afetados pelo impacto das mudanças climáticas.

Por sua vez, a cimeira COP15 sobre a biodiversidade, 
que terá lugar no Canadá em dezembro, proporcionará à boa 
vontade dos Governos uma oportunidade importante para 
adotarem um novo acordo multilateral para deter a destru-
ição dos ecossistemas e a extinção das espécies. Segundo 
a antiga sabedoria dos Jubileus, temos necessidade de «re-
cordar, regressar, repousar e restaurar». [4] Para impedir um 
colapso ainda mais grave da «rede da vida» – biodiversidade 
– que Deus nos concedeu, rezemos e convidemos as nações 
a porem-se de acordo sobre quatro princípios-chave: 1º con-
struir uma base ética clara para a transformação que precisa-
mos a fim de salvar a biodiversidade; 2º lutar contra a perda 
de biodiversidade, apoiar a sua conservação e recuperação 
e satisfazer de forma sustentável as necessidades das pes-
soas; 3º promover a solidariedade global, tendo em vista que 
a biodiversidade é um bem comum global que requer um 
empenho compartilhado; 4º colocar no centro as pessoas em 
situações de vulnerabilidade, incluindo as mais afetadas pela 
perda de biodiversidade, como as populações indígenas, os 
idosos e os jovens.

Repito: «Quero pedir, em nome de Deus, às grandes 
empresas extrativas – mineiras, petrolíferas, florestais, imo-

biliárias, agro-alimentares – que 
deixem de destruir florestas, zo-
nas húmidas e montanhas, que 
deixem de poluir rios e mares, 
que deixem de intoxicar as pes-
soas e os alimentos». [5]

É impossível não recon-
hecer a existência duma «dívi-
da ecológica» (Laudato si', 51) 
das nações economicamente 
mais ricas, que poluíram mais 

nos últimos dois séculos; isso exige que elas realizem pas-
sos mais ambiciosos tanto na COP27 como na COP15. 
Além duma decidida ação dentro das suas fronteiras, inclui 
cumprir as suas promessas de apoio financeiro e técnico às 
nações economicamente mais pobres, que já sofrem o peso 

maior da crise climática. Além 
disso, seria oportuno pensar 
urgentemente também num 
maior apoio financeiro para 
a conservação da biodiversi-
dade. Significativas, embora 
«diversificadas» (cf. ibid., 52), 
são também as responsabili-
dades dos países economica-
mente menos ricos; os atrasos 
dos outros não podem jamais 
justificar a inação de quem 
quer que seja. É necessário 
agirem todos, com decisão. 

Estamos a chegar a «um ponto de rutura» (cf. ibid., 61).
Durante este «Tempo da Criação», rezemos para que 

as cimeiras COP27 e COP15 possam unir a família hu-
mana (cf. ibid., 13) para enfrentar decididamente a dupla 
crise do clima e da redução da biodiversidade. Recordan-
do a exortação de São Paulo para nos alegrar com os que 
se alegram e chorar com os que choram (cf. Rm 12, 15), 
choremos com o grito amargo da criação, escutemo-lo e 
respondamos com os factos para que nós e as gerações fu-
turas possamos ainda alegrar-nos com o canto doce de vida 
e de esperança das criaturas.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Nossa 
Senhora do Carmo, dia 16 de julho de 2022.

FRANCISCO
[1] Cf. Discurso à FAO, 16 de novembro de 1970.
[2] São João Paulo II, Audiência Geral, 10 de julho de 2002.
[3] Discurso no Encontro «Fé e Ciência, rumo à 

COP26», 4 de outubro de 2021.
[4] Francisco,  Mensagem para o Dia Mundial de 

Oração pelo Cuidado da Criação, 1 de setembro de 2020.
[5] Vídeo-mensagem aos Movimentos Populares, 16 de 

outubro de 2021.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2022

8 Mensagem e Cartas

Mensagem da 26ª Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional
Como religiosas e religiosos do 

Brasil, reunidos(as) na 26ª Assembleia 
Geral Eletiva (AGE), nos dias 19 a 22 de 
julho de 2022, mergulhadas(os) nos de-
safios dos contextos atuais fomos inter-
peladas(os) a darmos uma resposta com-
prometida com a vida onde ela grita, nas 
periferias existenciais e geográficas.

Convocadas(os) a ressignificar a 
VRC numa Igreja sinodal, guiadas(os) pela Palavra de Deus, 
com o testemunho das mulheres da aurora (Lc 24,1-12), es-
quecidas e silenciadas, que atravessam a noite escura, nos 
sentimos inspiradas(os) a permanecermos no amor de Jesus 
Cristo (Jo 15,9).

Imbuídas(os) pelos três temas eixos – Centralidade em 
Jesus Cristo, Sinodalidade e Missionariedade – vivenciamos 
uma experiência de conversão, que nos desafia a abraçar-
mos com maior compromisso o discipulado de Jesus Cristo, 
mantendo os olhos abertos à realidade, os ouvidos atentos, 
os pés unidos no caminhar do povo de Deus e de mãos dadas 
na intercongregacionalidade e interculturalidade, sendo uma 
VRC em saída, aberta às novas gerações, fortalecendo a co-
munhão com os leigas(os) que caminham conosco

Diante de uma necropolítica que ameaça a democracia, 
que instrumentaliza a vida, destrói os corpos, desencadeia 
a morte e faz morrer; comprometemo-nos com o valor da 

vida, os direitos humanos, a ecologia in-
tegral, a dignidade de cada pessoa e as 
novas formas de relações humanizadas e 
humanizadoras.

Num exercício permanente de rec-
onciliação, fazemos nosso sincero pedi-
do de perdão pelas nossas atitudes tantas 
vezes autoritárias nas relações, individu-
alistas, cômodas e a ‘doença do clerical-

ismo’. Queremos ser tecedores(as) da esperança, da beleza 
do evangelho, na construção de um horizonte de comunhão 
e vida plena.

Agradecemos de coração à Ir. Maria Inês Vieira Ri-
beiro, mad, e sua equipe, sobretudo por sua presença ca-
rismática e profética em vários âmbitos da Igreja do Brasil, 
pelos processos de inserção da VRC nos diversos desafios 
religiosos e sociais.

Acolhemos com afeto e esperança a Irmã Eliane Cor-
deiro de Souza, mercedária da caridade, nova presidente da 
CRB e a nova Diretoria eleita para o triênio 2022-2025.

Que a Ruah Divina, faça arder o nosso coração e nos 
conceda a fé das mulheres da aurora.  Que Nossa Senho-
ra Aparecida, nossos santos(as) fundadores(as) abençoem e 
fortaleçam nossa missão como VRC no Brasil.

Brasília, 22 de julho de 2022,
festa de Santa Maria Madalena, a mulher da aurora.

Carta da CPT nos 25 anos da Campanha nacional de pre-
venção e combate ao Trabalho Escravo

De olho aberto para 
não virar escravo, 25 anos: 
a luta continua!

Escrita em São Félix, 
nas margens do rio Ara-
guaia, esta carta à sociedade 
e à querida CPT é a atrevi-
da filha daquela outra Car-
ta: a de Pedro Casaldáliga, 
primeiro bispo daquelas 
bandas, até então morada 
de povos indígenas – Xava-
ntes, Karajá, Tapirapé, e de 
sertanejos, entre os quais muitos peões ou “amansadores 
de mata”. Nos idos de 1971, de cara com a violência da 
Ditadura Empresarial-Militar e com a petulância do Capi-
tal embrenhado com todo fôlego nas terras desta porção da 
Amazônia, tornada refém do agronegócio, Pedro lançou 
profética denúncia e escancarou para o mundo, com rigoro-

sa minúcia, um sistema de 
lucro movido a escravização 
de gente e matança da Mãe 
Natureza, com base no rou-
bo, na grilagem, no alicia-
mento, na tortura, na dis-
criminação, no racismo etc.

Atrevida filha e grata 
discípula do evangélico ape-
lo de Pedro!

De volta a São Félix 
do Araguaia, entre 13 e 15 

de julho de 2022, para comemorar estes 25 anos, lembra-
mos aqui perto, em Vila Rica, a primeira pedra daquilo 
que se tornou a “Campanha Nacional da CPT contra o 
Trabalho Escravo”, alcunhada com esse lema hoje tão atu-
al quanto naquela época: “De Olho Aberto Para Não Virar 
Escravo!”.
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Nacional, esta Campanha tomou pé, sim, em todas 
as grandes regiões em que atua a CPT, de Norte a Sul, de 
Leste a Oeste, escancarando para o mundo o negacionis-
mo então instalado em Brasília e provocando a gradual 
construção de políticas públicas e estratégias de enfren-
tamento que sequer atuais poderes, também e novamente 
negacionistas, deram conta de demover: Grupo Móvel de 
Fiscalização, conceito claro do que é Trabalho Escravo, 
Lista Suja, Planos de Erradicação estaduais e nacional, 
Fluxo Nacional de Atendimento a Vítimas, instâncias de 
monitoramento (CONATRAE, COETRAE’s), ações nas 
cadeias de fornecimento etc. Objetos de denúncia pela 
CPT perante o Sistema Interamericano de Direitos Hu-
manos, os casos “José Pereira” e “Fazenda Brasil Verde”, 
que estampavam a criminosa omissão do Estado, foram 
etapas emblemáticas neste percurso, geraram decisiva 
jurisprudência.

Reunidos em São Félix do Araguaia, acolhemos 
com alegria, neste ato de memória e compromisso, agen-
tes, parceiros/as e amigos/as da Campanha, bem como 
trabalhadores e trabalhadoras, todos partícipes desta aus-
piciosa caminhada, inspirada pela promoção da vida, pela 
defesa da dignidade e da liberdade humanas, pelo apego 
à justiça e ao respeito a “todos os direitos para todos e 
para todas”. Não esquecemos daqueles que alimentaram 
este sonho em luta, ao longo destes 25 anos. Como Pedro, 
neste momento, “abrimos nosso coração cheio de nomes”. 
Lembramos especialmente das cerca de 60 mil pessoas, 
com nome e identidade que, resgatadas do Trabalho Es-
cravo a partir de 1995, voltaram a se verem “como gente”. 
Pensamos ainda em tantas outras milhares de pessoas que, 
pelo trabalho assíduo das nossas equipes na prevenção, na 
acolhida, na formação e na mobilização, deixaram de ser 
submetidas à escravidão.

De 2003 a 2013, foram encontradas, a cada ano, em 
média, quatro mil pessoas em situação de Trabalho Escra-
vo, maioria delas no campo. A partir de 2014, e durante 
sete anos, este número ficou bem menor: “apenas” mil 
resgatados por ano, como se tivesse recuado a realidade 
da escravidão ou houvessem desaparecido as vulnerabil-
idades que expõem determinados grupos ao risco de Tra-
balho Escravo. Ora, todos sabemos que foi exatamente 
o contrário que ocorreu: foram desastrosos os efeitos da 
reforma trabalhista, da flexibilização e do libera-geral 
imposto pelo Estado, o corte dos orçamentos, a explosão 
do desemprego, a pejotização e a uberização maquiadas 
em empreendedorismo e, por último, a pandemia. Desde 
2021, há sinais inequívocos para desmentir a hipótese do 
declínio do Trabalho Escravo. Todos os estados do país 
são afetados. Cerca de duas mil pessoas foram resgatadas 
no ano passado, e já estamos neste final de julho beirando 
a mil pessoas!

O Trabalho Escravo existe, sim! E nosso grito seg-
ue imprescindível. Estamos ainda longe de ter alcançado a 
meta assumida: a erradicação do Trabalho Escravo. Muitas 
vezes com novas roupas, mas sempre repetindo os piores 
atributos da degradação e da humilhação, este crime – uma 
das manifestações mais visíveis do Tráfico de Pessoas – é 
ainda brandamente punido e continua tripudiando sobre a 
dignidade de milhares de trabalhadores/as “escravos/as da 
precisão”: no campo e na cidade, migrantes e imigrantes, 
homens negros em sua grande maioria, também mulheres 
(ainda que invisibilizadas, especialmente no trabalho 
doméstico), adolescentes, idosos, indígenas, quilombolas.

A escravidão moderna perdura, pois perdura o siste-
ma que, com ela, alimenta seus lucros insaciáveis, bene-
ficiando-se da proteção de políticas cúmplices, como de 
políticos sócios das violações que quase sempre convivem 
com o Trabalho Escravo, especialmente nos territórios ap-
ropriados pelo agronegócio: grilagem de terra, desmata-
mento e destruição ambiental, crime organizado, garimpo 
e mineração ilegais, envenenamento (de terras e territóri-
os), destruição dos ecossistemas, discriminação, racismo 
(sim! ainda hoje, escravidão tem cor!).

A experiência da Campanha ensina que resgatar do 
Trabalho Escravo não erradica o sistema da escravidão. 
As raízes deste crime são múltiplas e interconectadas, 
exigindo uma abordagem integral, com ações articuladas 
desde o local onde se constroem as vulnerabilidades que 
conduzem suas vítimas até a migração de risco e ao Tra-
balho Escravo, na ausência de qualquer alternativa. Pela 
sua transversalidade, o Trabalho Escravo está, portanto, 
ao alcance dos muitos campos em que a Comissão Pasto-
ral da Terra atua no dia a dia: terra, água, direito – este foi 
umas das conclusões importantes do encontro.

Nosso trabalho continuará calcado nas metodolo-
gias da Educação Popular, avançando na escuta dos/as su-
jeitos/as que estão na base da resistência, da denúncia e do 
enfrentamento, bem como da construção de alternativas 
de vida digna.

Em Campanha permanente, seguiremos nessa luta. 
Continuaremos a abrir o olho, incentivar a vigilância, am-
pliar e adequar nossas ações, apoiando a organização co-
munitária e a atuação em rede, cobrando políticas públi-
cas que não apenas sirvam para mitigar, mas consigam 
chegar até as raízes do sistema escravagista “moderno”, o 
sistema do capital século XXI.

Colabore! Participe! Com a bênção de Dom Pedro 
Casaldáliga “presente” nestes mesmos dias de Romaria 
dos Mártires da Caminhada, em Ribeirão Cascalheira – 
MT! Essa luta continua!

São Félix do Araguaia, 15 de julho de 2022.
CPT – Campanha de Olho Aberto para não Virar Es-

cravo
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CREMOS NA EDUCAÇÃO! 
Reunidos em Goiânia, no coração 

deste imenso Brasil, terra de onde a poesia 
de Cora Coralina nos encantou e inquietou 
com sua ternura, nós, educadoras e edu-
cadores agentes da pastoral da educação, 
participantes do XXI Encontro Nacional 
da Pastoral da Educação – ENAPE, dirigi-
mo-nos a todos os educadores, educadoras e 
evangelizadores do nosso país para compar-
tilhar aquilo que o Espírito Santo suscitou 
como inspiração e chamado ao longo destes 
dias. 

Motivados pela Campanha da Frater-
nidade 2022, cujo tema foi “Fraternidade 
e Educação” e pelo Pacto Educativo Global, discutimos e 
refletimos a centralidade, identidades e missão da Pastoral 
da Educação no Brasil. Escutamos inúmeras vozes e reali-
dades, contemplamos muitos rostos e, assim, compusemos 
um rico mosaico que celebra a unidade na diversidade das 
expressões eclesiais ligadas à Educação. Identificamos o 
cerne, o “tronco da videira” (cf. Jo 15, 4) que nutre nosso 
trabalho pedagógico e nossa missão eclesial: Jesus Cristo, 
nosso Mestre e Senhor. 

Cientes da complexidade que envolve o universo edu-
cativo, denunciamos profeticamente o descompromisso das 
autoridades com a Educação, que se materializa no desmon-
te das políticas públicas educacionais, na falta planejamen-
to e investimento, na má remuneração dos professores, na 
mercantilização do saber e no abandono das comunidades 
originárias, ribeirinhas e quilombolas. 

A falta de um projeto de Estado para a educação e o 
contínuo processo de enfraquecimento das escolas e univer-
sidades tem levado ao fechamento de unidades educacionais 
em todo o país, impedindo que milhares de crianças e jovens 
se formem e busquem um futuro promissor. Esta triste situ-
ação, piorada pelas condições precárias que a pandemia sub-
meteu os educadores e as instituições públicas e privadas, 
penaliza sobretudo os mais pobres e vulneráveis, aumentan-
do as desigualdades sociais. Reconhecemos que durante o 
duro período da pandemia, o esforço dos educadores foi 
fundamental para que as consequências da pandemia fossem 
menos devastadoras no campo educativo. 

Uma vez que “tudo está interligado” (Laudato Si’, n. 
91), estamos convictos de que as desigualdades educacio-
nais produzem as desigualdades sociais e vice-versa. Por-
tanto, é urgente pensarmos em qual civilização desejamos 
construir. É urgente investir as nossas melhores forças na 
educação que forma o ser humano integralmente, para além 
do mercado e da cultura da competição, e que o prepare para 

exercício de sua liberdade e da democracia. 
Pela transformação de cada pessoa, que se 
dá por meio de uma educação integral, é 
que poderemos transformar o mundo. 

Diante desse contexto tão exigente, 
nos comprometemos a esperançar o mundo 
tendo Jesus Cristo como meta (cf. Fl 3,14). 
Isso significa, concretamente, que quere-
mos fortalecer os processos pedagógicos 
que colocam a pessoa humana como cen-
tro do percurso educativo tendo em vista o 
bem comum, a paz e a solidariedade; que 
insistiremos em um modelo educativo que 
se comprometa com economia solidária 
e a ecologia integral; que lutaremos por 
políticas públicas democráticas, funcionais 

e inclusivas que favoreçam a educação; que defenderemos 
as escolas e universidades; que apoiaremos as instituições 
católicas de educação básica e superior; que não nos silen-
ciaremos diante das injustiças e das tentativas de destruir a 
educação. 

Nos empenharemos na consolidação da Pastoral da 
Educação em nossas comunidades, paróquias, dioceses e 
regionais, somando forças com educadoras e educadores 
das redes pública, privada e confessional, reanimando nossa 
missão e engajando-nos com responsabilidade. 

Sem imaginarmos respostas prontas, mas conscientes 
do nosso papel de transformar criativamente o contexto que 
vivemos, convidamos a todos a se juntarem a nós para que 
esta seja a hora da educação. Com o apoio dos bispos do 
Brasil, das Igrejas locais, das Associações Educacionais, das 
instituições católicas de educação, das congregações religio-
sas e institutos de vida consagrada, reiteramos o forte apelo 
de que “ousemos sonhar”, pois a esperança é ousada e não 
nos decepciona (cf Rm. 5, 5). Ela nos leva a não esmorecer 
diante das provações e a sermos corajosos quando somos 
desafiados. Ela nos torna artesãos da paz e mensageiros de 
transformação para um mundo novo. Ela estabelece o amor 
como algo muito maior que o ódio. Ela faz germinar as se-
mentes que lançamos com nossas mãos trêmulas e cansadas. 
E nossa esperança tem um nome e um rosto: Jesus Cristo. Ele 
que nos ordenou ir e fazer discípulos, ensinando a guardar o 
que Ele ensinou, nos deu uma garantia de sua presença: “Eis 
que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 
28, 20). Sabemos que não estamos sozinhos nessa missão: o 
Senhor vai à nossa frente! 

Goiânia, 21 de agosto de 2022 
Solenidade da Assunção da Bem Aventurada Virgem 

Maria
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71ª Romaria de Fátima – 2022
NOVENA: 30 de setembro a 08 de outubro 
ROMARIA DA CRIANÇA: 08 de outubro

DIA DA ROMARIA: 09 de outubro
Tema: MARIA, MÃE DA UNIDADE, NOS ENSINA A CAMINHAR JUNTOS!

Lema: A TUA SAUDAÇÃO ME TROUXE ALEGRIA! (Cfe. Lc 1,44)

INTENÇÕES
- Para que Maria, Mãe da unidade, nos ajude a viver e irradiar a concórdia e a paz 

em nossas famílias, em nossas comunidades e na sociedade, superando as polarizações. 
- Para que Nossa Senhora nos conceda e auxilie a transmitir a todos a mesma 

alegria que deu a Isabel ao visitá-la.
- Para que Maria, Senhora da Saúde, interceda por nossos doentes, a fim de que 

possam unir seus sofrimentos a Cristo e recebam o cuidado generoso da família, da co-
munidade e do sistema de saúde.

PROGRAMAÇÃO - Todos os dias da novena
- 7h: Missa – Responsável: Área de Erexim
- 14h: Terço e Missa – Responsável: Pastorais e movimentos
- 18h: Terço e Missa – Missa do dia - Responsável: Santuário
- 20h: Procissão e missa – Da Catedral até o Santuário – Áreas Pastorais

1º dia – sexta-feira – 30/09
Caminhar juntos!

Retomar a espiritualidade própria da Romaria – convite para participar, 
viver a novena e a romaria... povo peregrino caminhando junto!
7h – Missa: Responsável: Pe. Lucas Stein e equipe do Santuário
14h – Terço e Missa: Responsável: Pe. Moacir Noskoski e Zeladoras de Capelinhas
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Padre José Carlos Sala e equipe do Santuário

2º dia – sábado – 01/10
Caminhar juntos no mundo da educação e da cultura.

7h – Missa: Pe. Leonardo Fávero e Paróquia São Cristóvão
14h – Terço e Missa: Pe. Isalino Rodrigues grupo do ECC
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres do Santuário e Coral Nossa Senhora de Fátima
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Erexim, Pastoral da Educação e Cursilho 

3º dia – domingo – 02/10
Caminhar juntos no ambiente de trabalho – Eleições 1º turno

8h – Missa: Responsável: Padres do Santuário
14h – Terço e Missa: Pe. Felipe Filipini e Irmãs da Sagrada Família
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de São Valentim

4º dia – segunda-feira – 03/10
Caminhar juntos na vida em família – promoção das vocações.

7h – Missa: Pe. Agostinho Dors e Paróquia São Francisco de Assis
14h – Terço e Missa: Pe. Giovani Momo e Escola Agrícola de Erechim
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Getúlio Vargas
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5º dia – terça-feira – 04/10
Caminhar juntos no cuidado e preservação do meio ambiente. (São Francisco de Assis)

Durante o dia, bênção de animais de estimação
7h – Missa: Pe. Paulo Caovila e Paróquia Santa Luzia
14h – Terço e Missa: Padres Saletinos e equipe do Santuário Nossa Senhora da Salete
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Severiano de Almeida
   

6º dia – quarta-feira – 05/10
Caminhar juntos no cuidado aos doentes e na atenção aos idosos.

7h – Missa: Pe. Gilson Samuel e Paróquia São Pedro
14h – Terço e Missa: Pe. Valter Gireli – Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral da Saúde
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Jacutinga

7º dia – quinta-feira – 06/10
Caminhar juntos no amor e no serviço aos pobres e excluídos – Caridade

7h – Missa: Pe. Clair Favreto, Pe. Gladir Giacomel e Pe. Filipe Filipini – Paróquia Catedral São José
14h – Terço e Missa: Pe. Edegar Passaglia e equipe da Cáritas Diocesana
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Gaurama

8º dia – sexta-feira – 07/10
Caminhar juntos no fortalecimento da Igreja diocesana – Retomar o objetivo do 

Plano Diocesano de Pastoral 
7h – Missa: Pe. Jair Carlesso e Paróquia Nossa Senhora Aparecida
14h – Terço e Missa: Responsável: Pe. Gladir Giacomel e Apostolado da Oração
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Aratiba

9º dia – sábado – 08/10
Caminhar juntos para a promoção da paz – Fátima é um apelo de paz!
 Procissão luminosa - Presença dos ex-seminaristas
7h – Missa: Pe. André Lopes, Pe. Edegar Passaglia e Paróquia Nossa Senhora da 

Salete
14h – Terço e Missa: Pe. Jean Demboski e equipe da Pastoral da Juventude
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres do Santuário e Coral Nossa Senhora de Fátima
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área dos Formadores

Romaria da Criança – 08/10 - Sábado
Caminhar juntos no cuidado e na educação da fé das crianças.

9h30: Procissão, da praça Jayme Lago até o santuário, com Missa
  Responsável: Infância e Adolescência Missionária, Serviço de Animação Vocacional e Iniciação à Vida 

Cristã – Ir. Geneci Dalmagro, Pe. Lucas Stein e Tânia Madaloso

Dia da Romaria – domingo – 09/10
Tema principal da Romaria

 - 6h30 – Missa: Responsável: Pe. Lucas Stein e Equipe do Santuário
 - 8h – Missa do dia: Responsável: Pe. Agostinho e Equipe da Cúria
 - 8h – Missa na Catedral – Missa do dia: Responsável: Padres e equipe da Catedral
 - 9h – Procissão e missa 
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 Responsável: Equipe central da Romaria
 Presidência: Dom Adimir
 - 12h30 – Missa: Responsável: Pe. Antoninho e Irs. Franciscanas
 - 14h – Adoração, terço e bênção do santíssimo 
 Responsável: Equipe central da Romaria
 Presidência: Dom Adimir
  - 18h – Missa 
  Responsável: Pe. José Carlos Sala e Equipe do Santuário

Bispo e Padres da Diocese de Erexim refletem                            
Pastoral Familiar e Direito conjugal

O curso anual de 
formação permanente 
dos padres da Diocese de 
Erexim, nos dias 18 e 19 
de julho, no Seminário 
de Fátima, teve como 
tema de aprofundamen-
to a Pastoral Familiar e 
disposições do Direito 
Canônico a respeito da 
natureza e condições para 
a realização do sacramen-
to do matrimônio. Dom Aparecido Donizeti de Souza, até 
dia 22 de junho bispo auxiliar de Porto Alegre, desde março 
de 2016, e referencial da Pastoral Familiar no Regional Sul 
3 da CNBB, quando o Papa Francisco o nomeou Bispo aux-
iliar de Cascavel, assessorou o estudo sobre aquela Pastoral 
na manhã de segunda-feira. Pe. Odair Marques dos Santos, 
Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. Aparecida de Três 
Barras, Arquidiocese de Cascavel, doutorando em Direito 
Canônico por Universidade de Buenos Aires, Argentina, as-
sessorou a parte canônica na tarde de segunda-feira e todo o 
dia de terça-feira. 

Pastoral Familiar
Com muita pro-

priedade, Dom Aparecido 
desenvolveu a reflexão 
sobre o objetivo da Pas-
toral Familiar, promover 
a vida em família, favore-
cer o crescimento na es-
piritualidade e harmonia conjugal, acolher no amor famílias 
marcadas por feridas e fragilidades mais diversas possíveis. 
Ressaltou que ela brota do coração amoroso de Deus. Apre-
sentou documentos da Igreja que a fundamentam e destacam 
a natureza e a importância da família, como o seu Diretório 
publicado pela CNBB e que está em reformulação; a Exor-
tação Apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco sobre a 
alegria do amor na família, a encíclica Familiaris Consortio 
de São João Paulo II, sobre a função da família no mundo 
de hoje e outros. As próprias famílias são sujeito da Pasto-

ral Familiar, não apenas 
seu objeto. Ela inclui três 
setores, pré-matrimonial, 
pós-matrimonial e casos 
especiais.  Ela congrega 
todas as pastorais, mov-
imentos e grupos que 
trabalham com e pelas 
famílias. Tem dois mo-
mentos fortes, a Semana 
Nacional da Família, na 
segunda semana de agos-

to, mês vocacional, e a Semana Nacional da Vida, de pri-
meiro a 07 de outubro, culminando com o Dia do Nascituro, 
dia 08 daquele mês. 

Disposições do Direito Canônico sobre o Matrimônio
Pe. Odair, com seu amplo conhecimento acadêmico, 

atuação em Tribunal Eclesiástico e prática pastoral de 18 
anos de padre, expôs visão geral do atual Código de Direito 
Canônico, elaborado a partir dos documentos do Concílio 
Ecumênico Vaticano II, promulgado por São João Paulo II, 
em 25 de janeiro de 1983 passando a vigorar em 27 de novem-

bro do mesmo ano. Ele 
tem sete livros, das nor-
mas da Igreja, do povo 
de Deus, da constituição 
hierárquica da Igreja, 
do múnus (ministério) 
de ensinar da Igreja; do 
múnus de Santificar da 
Igreja, dos bens tem-

porais da Igreja, das sanções na Igreja e dos processos. O 
assessor prosseguiu com uma breve introdução ao Direito 
Matrimonial. Destacou a natureza e elementos essenciais do 
Matrimônio. Por ele, os nubentes formam comunidade de 
vida e de amor para sempre em vista da santificação de am-
bos, da geração e educação de filhos. Explicitou os diversos 
impedimentos dirimentes, que tornam nulo o casamento, e 
as condições para o consentimento matrimonial. Por último, 
falou da Pastoral Judiciária, que dá uma visão mais difer-
enciada, mais pastoral do Direito Canônico. Surgiu a par-
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Diocese de Erexim reúne leigos e leigas para estudo                   
sobre Pastoral Familiar

Como vem fazendo 
na primeira noite do curso 
anual de formação perma-
nente dos padres, a Diocese 
de Erexim reuniu mais de 80 
leigos e leigas de 21 de suas 
30 Paróquias, segunda-fei-
ra, dia 18, no Seminário 
de Fátima para aprofunda-
mento sobre Pastoral Fa-
miliar, com assessoria de 
Dom Aparecido Donizeti de 
Souza, que havia refletido sobre o assunto com os padres na 
manhã do mesmo dia. 

Dom Aparecido, que estará assumindo oficialmente a 
função de Bispo Auxiliar de Cascavel, PR, a partir do dia 
31 deste mês, depois de exercê-la na Arquidiocese de Por-
to Alegre desde março de 2016 e de ser o referencial para 
esta Pastoral no Regional Sul 3 da CNBB (Rio Grande do 
Sul), apresentou a natureza, objetivos e ações desta Pastoral, 

a partir de diversos docu-
mentos da Igreja que a fun-
damentam e insistem na sua 
implementação. Ressaltou 
a dimensão da misericór-
dia desta ação da Igreja, 
observando que se a Igreja 
é um bem para a família, 
esta, por sua vez, é um bem 
para a Igreja, considerada 
família de famílias. O as-
sessor estimulou incisiva-

mente a todos os participantes a atuarem com total empenho 
na promoção ou implementação da Pastoral Familiar na re-
spectiva Paróquia. 

Dom Adimir Antonio Mazali, Dispo Diocesano, tanto 
na abertura quanto no encerramento do encontro ressaltou 
também a importância e a necessidade da implementação ou 
do fortalecimento da Pastoral Familiar como uma atividade 
transversal das diversas pastorais em cada Paróquia. 

tir de pedido do Papa Francisco por dois motivos básicos: 
Para que seja característica de uma Igreja em saída, que não 
fique esperando as pessoas procurarem o Tribunal, mas que 
vá ao encontro dos que vivem separados ou em nova união 
para acolhê-los e inseri-los na caminhada da própria Igreja; 

2º) Para que, por meio de um trabalho específico, auxilie as 
pessoas, quando for o caso, na elaboração do pedido de nuli-
dade, no recolhimento dos documentos e no encaminhamen-
to para o Tribunal, facilitando assim o acesso destas pessoas 
à justiça da Igreja e humanizando todo este procedimento.

Em domingo de temperatura amena, festa de São Cristóvão 
movimenta cidade de Erechim e região

Desde antes das 5h da 
manhã do dia 24 de julho de 
temperatura amena, caminhões 
e todo tipo de veículos estavam 
na fila perto da igreja São Pedro 
de Erechim aguardando o início 
da procissão de São Cristóvão 
que partiu às 08h30 para a ig-
reja e bairro do mesmo nome 
com a imagem do santo con-
duzida por caminhão do Corpo 
de Bombeiros.

Em frente àquela igreja e em dois pontos da BR 153, 
padres, diáconos e ministros se revezavam na bênção aos 
motoristas e a seus carros.

Às 06h, na igreja São Cristóvão houve missa com os 
trabalhadores da festa.

Às 10h, também na igreja, houve missa presidida pelo 
Pároco, Pe. Severino Orso, concelebrada pelo Vigário Pa-

roquial, Pe. Leonardo Silva 
Pereira Fávero, com a par-
ticipação do Diácono Jacir 
Lichinski, alguns ministros, 
coroinhas, acólitos e mui-
tos fiéis que foram agradecer 
graças ou pedir a intercessão 
do Santo padroeiro dos motor-
istas, em cuja festa são lemb-
rados também os agricultores. 

Às 14h, na igreja, Pe. 
Leonardo Fávero presidiu a bênção do Santíssimo Sacra-
mento e da saúde.

A homilia do Pe. Severino
Pe. Severino iniciou a homilia referindo-se à leitura 

da missa, a exortação de São Paulo na carta aos Filipens-
es de exultar de alegria em Deus, apresentando-lhe orações 
e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Não só súpli-
cas, mas também agradecimentos, junto com os outros, vi-
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vendo a missão de Cristo, 
para a qual, conforme o 
evangelho da missa, ele 
enviou os 72 discípulos. 
Ao retornarem a ele, con-
taram-lhe o que haviam re-
alizado e que até os demô-
nios se lhes submetiam. 
Cristo lhes observou de 
não se sentirem felizes por 
isso, mas porque o nome 
deles estava inscrito no 
Reino de Deus. Recordou 
o tema e o lema da novena 
e da festa: “Com São Cris-
tóvão, caminhar juntos na 
alegria da missão” e “dá-
me a conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria 
com a tua presença”. Resumiu os aspectos da missão con-
templados em cada dia da novena com o padre que a presid-
iu: com as crianças, adolescentes e jovens; com as famílias; 

com os idosos; com os 
profissiona is da saúde; 
com a comunidade e lid-
eranças; com a sociedade 
e ambientes de trabalho; 
com os educadores; com 
os motoristas, viajantes e 
comerciantes; com fé, es-
perança e amor. Ressaltou 
que caminhamos todos 
para o mesmo fim, o céu. 
Propôs aos participantes 
da celebração se per-
guntarem o que estavam 
dispostos a realizar após 
a novena e a festa. Pode-
ria ser realizar o pedido 

do lema, conhecer os caminhos de Deus e que o nome de 
cada um esteja inscrito no Reino dos Céus. Ainda, como São 
Cristóvão, ajudar as pessoas a superarem as dificuldades e 
provações da vida.

Em 4 meses e meio, Diocese de Erexim sepulta 
segundo padre, Altair José Steffen

 No dia 08 de março 
passado, a Diocese de Erexim 
celebrou as exéquias do Pe. 
Claudino Talaska, falecido na 
madrugada daquele dia, em 
Estação. 

No dia 26 de julho, 
memória litúrgica de São Joa-
quim e Santa Ana, pais da Vir-
gem Maria, celebrou as do Pe. 
Altair José Steffen, falecido às 

18h30 da véspera, festa de São Tiago. 
Tendo passado por cirurgia para extração de nódulos 

na cabeça e depois num pulmão há pouco tempo, seguida de 
intenso tratamento, Pe. Altair José Steffen faleceu no Centro 
de Tratamento Intensivo do Hospital da UNIMED de Ere-
chim, às 18h30 do dia 25 de julho, festa de São Tiago, após 
8 dias de hospitalização. 

O corpo do Pe. Altair foi velado na igreja N. Sra. das 
Dores em Capoerê a partir das 02h, com missa de corpo pre-
sente às 08h do dia 26 de julho, presidida por Dom Adimir 
Antonio Mazali, Bispo Diocesano, e concelebrada por 17 
padres, com a participação de três diáconos permanentes, 
ministros familiares e muitos paroquianos que lotaram com-
pletamente o recinto com diversos fora dele. 

Em seguida, o corpo foi transladado para a igreja São 
Pedro de Sede Dourado, onde também foi velado e onde 
houve missa de corpo presente às 15h30, seguindo-se sep-

ultamento no cemitério local, conforme seu desejo por ser 
natural daquela Paróquia. A missa também foi presidida por 
Dom Adimir e concelebrada por 28 padres, com a partici-
pação de três diáconos, ministros, familiares, membros da 
paróquia e delegações daquelas em que trabalhou, São Cris-
tóvão e São Pedro de Erechim, Santo Antonio de Jacutinga e 
N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe. 

As homilias do Bispo
Dom Adimir começou suas homilias observando que 

em momentos de exéquias faltam palavras para expressar 
os sentimentos e confortar os que vivem mais intensamente 
a dor do falecimento de alguém. Mas importante é a pre-
sença silenciosa e solidária. Fez breve síntese das leituras e 
do evangelho. A primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, a 
bondade de Deus que não faz distinção de pessoas e envi-
ou seu Filho que passou a vida fazendo o bem, foi morto, 
mas ressuscitou. A segunda, o ministério sacerdotal conce-
dido a pessoas escolhidas por Deus entre os membros de seu 
povo. O Evangelho, as palavras de Cristo na sinagoga de 
Nazaré quando declarou ter sido enviado pelo Pai e ungido 
para anunciar a Boa Nova da Salvação aos pobres, publicar 
o ano da graça do Senhor, assegurando que tudo isto estava 
se cumprindo. Desta passagem, Pe. Altair tirou seu lema 
de ordenação presbiteral, “enviou-me para anunciar a Boa 
Nova aos pobres”.  Destacou que ele viveu com alegria e to-
tal dedicação sua missão, fazendo o bem a muitos, sem nen-
huma distinção. Soube assumir a condição humana marcada 
pela doença nos últimos anos. Confiante dizia: “minha vida 
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está nas mãos de Deus”. 
Desejou que o seu teste-
munho desperte muitas vo-
cações, especialmente para 
o sacerdócio. Exortou a to-
dos também refletir sobre 
própria vida, reassumindo o 
compromisso de fidelidade 
a Deus, de caminhar juntos 
na comunidade de fé, espe-
rança e amor para chegar à 
eterna felicidade na casa do 
Pai. 

Manifestações
- Pe. Valter Girelli, pela Pastoral Presbiteral, em Ca-

poerê: Lembrou que na ordenação presbiteral, os padres 
impõem as mãos sobre o ordenando, que passa a fazer parte 
da família presbiteral. Esta família entrega a Deus Pe. Altair, 
agradecendo à família em que nasceu e viveu. Vivemos dias 
de luto, mas também de percebermos o essencial em nossa 
vida. Citou o Papa Francisco que refere 3 graças na morte 
– ser pessoa de comunidade, e o padre vive justamente a 
serviço dela; deixar testemunho de fidelidade a Deus; morrer 
na esperança da vida eterna. Motivou a rezar pelos falecidos 
e desejou que Pe. Altair seja nosso intercessor junto a Deus. 

- Sandra Bortolazza, pela paróquia, em Capoerê: Re-
cordou que no primeiro ano em que o Pe. Altair estava na 
Paróquia manifestou-se o tumor na cabeça. Depois, exam-
es de laboratório constataram nódulos no pulmão. Na pan-
demia, os paroquianos estavam preocupados que ele não 
contraísse o vírus. A cada exame, todos sofriam com ele. No 
final do ano passado, a Paróquia celebrou seus 35 anos de 
padre junto com a família. Fez muitos amigos e deixa teste-
munho de confiança em Deus na provação. 

- Pe. Dirceu Balestrin, pelos padres, em Sede Doura-
do: Expressou aos familiares fraterno e solidário abraço dos 
padres e certeza de sua oração por eles e em sufrágio do Pe. 
Altair. Enfatizou que realizou bonita missão nas paróquias 
onde trabalhou. Concluiu sua missão na paróquia N.  
Sra. das Dores, em Capoerê de forma incansável e na luta 
contra a doença. Motivado a residir no Lar Sacerdotal ou 
na casa do Bispo por causa da doença, preferiu ficar no seu 
local de trabalho. Citando Santo Agostinho, disse que Pe. 
Altair deixa o mundo das criaturas para passar para o mundo 
do Criador. Exortou a todos a intensificar a oração pelas vo-
cações, especialmente sacerdotais.

- Luís Bisol, pela comunidade paroquial de Sede 
Dourado: agradeceu à família pelo padre dado à Igreja. Não 
trabalhou na Paróquia, mas esteve muitas vezes nela, trans-
mitindo sempre muita alegria e de se observar o princípio 
“primeiro a oração, depois a diversão”.

- Michele Backes, sobrinha, em Sede Dourado: Res-
saltou a presença marcante do Pe. Altair na família. Deixa 
testemunho de fé e de esperança, especialmente nos últimos 

seis anos quando se mani-
festou a doença, na qual se 
manteve muito forte. Ficará 
sempre vivo no coração de 
todos, pois deixa a cada fa-
miliar uma bela lembrança. 

- Pe. Jorge Elias Dal-
lagnol, Pároco em Sede 
Dourado: Agradeceu a pre-
sença de todos no velório e 
na celebração da missa de 
corpo presente. Destacou o 
cuidado prestado ao Pe. Al-

tair, especialmente o acompanhamento do Bispo nos últimos 
dias. 

Concluída a celebração, o corpo do Pe. Altair foi con-
duzido ao cemitério local, acompanhado pelos familiares, 
amigos, ministros, padres e o Bispo que procedeu à benção 
do túmulo e oração final de sepultamento. 

Nota oficial de Dom Adimir sobre o falecimento do 
Pe. Altair 

Dom Adimir Antonio Mazali
Por graça de Deus e da Santa Sé Apostólica,
Bispo Diocesano de Erexim, no Brasil,
em paz e em comunhão com o Santo Padre
e o Colégio Episcopal
Nota de falecimento 
Pe. Altair José Steffen
Tendo passado por cirurgia para extração de nódulos 

na cabeça e depois num pulmão há pouco tempo, seguida de 
intenso tratamento, Pe. Altair José Steffen faleceu no Centro 
de Tratamento Intensivo do Hospital da UNIMED de Ere-
chim, às 18h30 do dia 25 de julho, festa de São Tiago, após 
8 dias de hospitalização. 

Na proximidade do mês vocacional em agosto aqui no 
Brasil, no qual se contempla a vocação fundamental à vida 
e à santidade em vocação específica, Pe. Altair foi chamado 
por Deus para junto de si, concluindo sua caminhada terrena 
na fé, na esperança e na caridade, após 35 anos e quase 7 
meses de ministério presbiteral dos seus 62 anos, 8 meses e 
alguns dias de vida.  

Tendo celebrado os mistérios da fé com o povo pere-
grino na Sagrada Liturgia nos diversos lugares em que exer-
ceu o ministério sacerdotal, Pe. Altair possa agora participar 
da Liturgia Celeste com os que já se encontram na casa do 
Pai, entre os quais seus pais, um irmão e outros familiares. 
Unido mais intimamente à Paixão de Cristo por seus prob-
lemas de saúde ultimamente, participe também de sua glo-
riosa ressurreição. 

Recomendo a oração em sufrágio do Pe. Altair a todos 
os diocesanos, especialmente aos das Paróquias nas quais 
ele trabalhou como Vigário Paroquial por um ano e por mais 
tempo como Pároco. Que ele seja incluído nas intenções das 
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missas e celebrações da 
Palavra em nossa diocese 
nos próximos dias, de 
modo particular no do sé-
timo de seu falecimento.

Recomendo tam-
bém oração constante e 
confiante pelas vocações 
sacerdotais a fim de que 
a Diocese possa ter os 
padres de que necessita 
e, possivelmente, enviar 
para regiões missionárias 
do nosso Brasil.

O corpo do Pe. Al-
tair será velado na igreja N. Sra. das Dores em Capoerê  a 
partir das 02h, com missa de corpo presente às 08h deste dia 
26 de julho, memória litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, 
pais da Virgem Maria. Em seguida, o corpo será translada-
do para a igreja São Pedro de Sede Dourado, onde também 
será velado e onde haverá missa de corpo presente às 15h30, 
seguindo-se sepultamento no cemitério local, conforme seu 
desejo por ser natural daquela Paróquia.

Agradeço profundamente a todos os que o acompan-
haram mais de perto desde que se manifestou sua doença, 
particularmente a seus familiares. A eles também nossas 
sentidas condolências e reconhecimento pelo padre que a 
família deu para a nossa Diocese.

Erechim, 25 de julho de 2022.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim.
Pe. Altair José Steffen
Pe. Altair nasceu no dia 15 de novembro de 1959, em 

Sede Dourado, município de Aratiba. Filho de Pedro Aloísio 
Steffen e Clementina Voni Steffen é o quarto de oito irmãos. 

Fez o Ensino Fundamental em Sede Dourado; o Ensino 
Médio, no Seminário N. Sra. de Fátima em Erechim; cursou 

a Faculdade de Estudos 
Sociais na Universidade 
Regional Integrada (URI) 
campus de Erechim de 
1980 a 1982; fez o curso 
de teologia no Instituto de 
Teologia de Passo Fundo 
(ITEPA), de 1983 a 1986. 

Foi ordenado padre 
no dia 31 de dezembro 
de 1986, em Sede Doura-
do, por Dom João Aloys-
io Hoffmann, o primeiro 
Bispo da Diocese. Seu 
lema de ordenação era: 
O Senhor enviou-me para 

anunciar a Boa Nova aos pobres (Lc 4,18).
Como padre, exerceu as seguintes atividades:
- Vigário Paroquial na Paróquia São Cristóvão de Ere-

chim e Assessor da Pastoral Operária de fevereiro a dezem-
bro de 1987;

- Pároco da mesma Paróquia São Cristóvão, de 1988 
a 1989;

- Pároco da Paróquia Santo Antonio, Jacutinga, de 
1990 a 1998;

- Pároco da Paróquia de São Pedro, Erechim, de 31 de 
janeiro de 1999 a início de janeiro de 2012;

- Pároco da Paróquia N. Sra. de Fátima, Entre Rios do 
Sul em 2012;

- Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Co-
tegipe, de 15 de fevereiro de 2013 a 30 de janeiro de 2015; 
em seguida, teve um período sabático de 3 meses.

- Pároco da Paróquia N. Sra. das Dores, Capoerê, des-
de 26 de abril de 2015 até seu falecimento dia 25 de julho 
deste ano de 2022.

Coordenadores paroquiais de Cáritas avaliam                         
atividades do semestre

Sob a coordenação de João Alberto Agnoletto, Coordenador da 
Cáritas Diocesana de Erexim, representantes paroquiais da mesma par-
ticiparam de reunião na tarde do dia 19 de julho, no Centro Diocesano. 

Na primeira parte da reunião, houve relato das ações desenvolvidas 
nas respectivas paróquias dos participantes, avaliação do retiro realizado 
em março, da reflexão sobre as questões de preparação da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos na sua fase diocesana, da coleta de alimentos e roupas 
na solenidade de Corpus Christi, dia 16 de junho passado. 

Na outra parte da reunião, o coordenador diocesano expôs outros 
assuntos referentes às equipes paroquiais, destacando a importância e a necessidade da participação nos encontros. Concluiu 
a reunião recordando o próximo encontro, dia 16 de setembro próximo.
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Sede paroquial N. Sra. Medianeira da Barra do Rio Azul           
com novo Diácono Permanente

No dia 28 de maio de 1983, 
portanto há 39 anos, Dom João 
Aloysio Hoffmann, primeiro Bis-
po da Diocese de Erexim, ordenou 
Neodir Roque Bagatini Diácono 
Permanente na sede paroquial N. 
Sra. Medianeira da Barra do Rio 
Azul. No dia 30 de julho, Dom 
Adimir Antonio Mazali, quar-
to Bispo da Diocese, ordenou o 
segundo Diácono Permanente 
daquela comunidade, o ministro 
Leitor e Acólito, Ciro João Vizzotto, em missa concelebrada 
por 6 padres, entre eles o Pároco local, Carlos Pontel, com a 
participação de 8 Diáconos, diversos ministros, familiares e 
amigos do ordenando e membros da comunidade e de out-
ras. Pe. Lucas André Stein foi o cerimoniário.

No rito da ordenação, após a proclamação do evangel-
ho, o Pároco pediu ao Bispo a ordenação diaconal de Ciro. O 
Bispo interrogou o ordenando a 
respeito de suas disposições para 
tal e pronunciou a homilia, segui-
da da ladainha de todos os santos, 
a imposição das mãos e a oração 
de ordenação, a entrega da estola 
e da dalmática (vestes diaconais) 
e do Evangeliário. Ele os padres 
deram-lhe o abraço de acolhida 
no minitéro ordenado. Dom Ad-
imir conduziu o novo diácono 
para junto do altar.

A homilia de Dom Adimir
O Bispo iniciou a homilia agradecendo ao ordenando 

por seu sim, à espoa e filhos por seu apoio a ele. Destacou 
que era a oitava ordenação de Diácono Permanente desde o 
mês de abril passado, enfatizando serem necessários muitos 
outros bem como mais presbíteros. A Diocese está no limite 
no número de padres e é necessário intensificar a oração pe-
las vocações. O Bispo fez síntese das leituras e do evangel-
ho. A primeira leitura, de Isaías, um cântico pelos grandes 
feitos do Senhor, pelo que, se deve louvá-lo e colocar-se a 
seu serviço e do seu povo. O Evangelho, Jesus pede união 
dos seus seguidores com Ele na comunidade de fé. Enfati-
zou palavras de Cristo: “O que vos mando é que vos ameis. 
Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos”. Frase 
que Ciro escolheu para seu lema. Este amor se concretiza na 
prática do bem, da justiça. A partir da segunda leitura, dos 
Atos dos Apóstolos, a instituição dos primeiros 7 primeiros 
diáconos, Dom Adimir falou do contexto e da finalidade 
para a qual foram ordenados pelos apóstolos. Ressaltou os 

compromissos do Diácono e rel-
acionaou suas atribuições – aux-
iliar o bispo e os presbíteros na 
celebração litúrgica; proclamar 
o Evangelho; instruir na sagra-
da doutrina da Igreja; presidir as 
orações; levar a comunhão aos 
enfermos; celebrar as exéquias; 
batizar; abençoar matrimônios; 
exercer o serviço da caridade.

Manifestações no final da 
celebração

- Pe. Carlos Pontel, Pároco: A paróquia está em festa. 
Manifestou gratidão ao novo diácono e à esposa pelos serviços 
que já vinha prestando na comunidade. Agradeceu a força e o 
encorajamento de Deus Adimir aos padres e diáconos.

- Marcelo Arruda, Prefeito Municipal: A comunidade 
está feliz por ter novo Diácono. Ele tem missão nobre na 
Igreja de Cristo. Enalteceu a presença e a ação do Bispo 

na Diocese. Expressou efusivos 
cumprimentos ao novo Diácono. 

- Diácono Neodir Roque 
Bagatini: Em nome dos Diáco-
nos. Agradeceu ao Bispo, ao Pe. 
Jorge Dallagnol, assistente dos 
Diáconos. Cumprimentou o orde-
nado e desejou ministério fecun-
do. Manifestou plena disposição 
de trabalho conjunto com ele. 

- Sílvio Madalozzo, coorde-
nador do Conselho da Paróquia: 

apresentou cumprimentos ao novo Diácono com votos de 
que possa exercer frutuoso ministério, como vinha desen-
volvendo como ministro. Motivou a entrega de brinde a ele 
e ao Diácono Neodir.

- Leocir Chies, ministro: Destacou o lema do novo 
Diácono. Exortou a todos a não esquecer que nada nesta vida 
é por acaso. Desejou que nesta nova etapa de Ciro Vizzotto 
tenha sempre a luz e a força do Espírito de Deus.

- Marcelo Juarez Vizzotto, filho: Desejou que Deus 
conceda ao pai a graça necessária nesta nova etapa e esteja 
em tudo o que realizar. Assegurou ser um privilégio ele e os 
irmãos serem seus filhos. 

- Novo Diácono Ciro: Externou agradecimentos a 
Deus pela vida e vocação, aos padres, às autoridades, aos 
visitantes, à família pelo apoio e incentivo, aos padres que 
atuaram na Paróquia. Manifestou compromisso de agir da 
melhor forma possível para viver seu lema e ser bom servi-
dor do Reino de Deus. 
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Bispo e padres da Diocese de Erexim celebram aniversário de 
instalação dela, dia do padre e rezam pelo falecido Pe. Altair

Desde que instituído, 
em 1981, o Mês Vocacion-
al celebrado em agosto, o 
Bispo e os padres da Dio-
cese de Erexim realizam 
confraternização na pri-
meira segunda-feira desse 
mês para comemorar o Dia 
do Padre, que transcorre no 
dia 04, memória litúrgica 
de São João Maria Vian-
ney, padroeiro dos Párocos. 

Neste ano, devido ao falecimento recente do Pe. Altair 
José Steffen, dia 25 passado, a confraternização foi substi-
tuída por uma celebração eucarística na manhã do dia pri-
meiro de agosto na Capela da Reconciliação do Santuário 
Diocesano N. Sra. de Fátima, presidida por Dom Adimir 
Antonio Mazali. 

No início da celebração, o Bispo disse que a celebração 
tinha motivos de ação de graças, os 51 anos de instalação da 
Diocese justamente nesse dia, a recordação agradecida de 
tantos que participaram da história da Diocese, em especial 
padres, religiosos, ministros e outros agentes de pastoral; e 
motivos de súplica pelos falecidos, em particular pelo Pe. 
Altair José Steffen.

Na homilia, Dom Adimir ressaltou o projeto do Reino 
de Deus, vida fraterna, a missão de todos perante os desa-

fios da realidade atual. A 
partir da palavra de Jesus 
aos discípulos no evangel-
ho do dia de eles mesmos 
darem de comer à multi-
dão faminta que os acom-
panhava, o Bispo observou 
que nosso povo continua 
faminto, não só do pão 
material, mas também do 
alimento espiritual, do Pão 
do Céu, do Pão da Palavra. 

Não só o povo, mas também os seus ministros necessitam 
deste alimento espiritual para poderem realizar sua missão. 
Por ser o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, ele leu pas-
sagem de texto dele inserido no Ofício Divino destacando 
que toda santidade e perfeição consistem no amor a Jesus 
Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso redentor. É a 
caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o 
ser humano perfeito. Porque Deus nos amou primeiro, de-
vemos-lhe o amor de retribuição. Dom Adimir prosseguiu 
ressaltando que se a Diocese foi criada e instalada é porque 
muitos amaram a Cristo e por Ele se empenharam. Diante 
dos desafios de hoje, o amor deve ser motivação a continu-
ar a missão. Concluiu lembrando São João Maria Vianney, 
modelo de vida sacerdotal, e desejou que ele interceda por 
todos os ministros ordenados. 

Bispo e padres da Diocese de Erexim avaliam                              
processo de escuta sinodal e Romaria de Fátima

Dom Adimir Antonio 
Mazali e os padres da Dio-
cese de Erexim realizaram 
sua terceira reunião anual dia 
09 de agosto, no Seminário 
N. Sra. de Fátima.

Na oração inicial, con-
templaram o mês vocacion-
al, rezando pelos ministros 
ordenados, pelas famílias, 
pelos religiosos e religiosas e pelos leigos e leigas em sua 
missão na Igreja e na sociedade. 

A palavra do Bispo
Dom Adimir relatou aspectos do Seminário online da 

CNBB sobre seus 70 anos de instituição, realizado de 26 a 
28 de julho, no qual houve referência ao período eleitoral 
e a importância de se motivar participação cidadã e pacífi-
ca, ao dia de oração pelos cristãos perseguidos, em 6 deste 

mês de agosto; o espíri-
to sinodal enfatizado pelo 
Papa Francisco. Destacou a 
participação da ministra do 
Supremo Tribunal Federal, 
Cármem Lúcia Antunes Ro-
cha que falou sobre a CNBB 
e a construção da Democ-
racia. Ela ressaltou que es-
tamos em um momento em 

que precisamos preservar a democracia, os princípios que 
asseguram o Estado Democrático de Direito, especialmente 
em sua efetivação constitucional e na garantia de direitos. 
A ministra fez referência ao papel educativo que a CNBB 
vem exercendo nos processos eleitorais. O Bispo enfatizou 
o testemunho cristão da magistrada. Deu ênfase também à 
reflexão do Presidente da CNBB que apontou três eixos da 
Igreja como perspectivas institucionais: formação integral, 
comunicação e diálogo com a sociedade no mundo digital e 
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gestão pastoral. Deu especial 
atenção também à reflexão 
do Secretário-Geral da Con-
ferência, para o qual as Di-
retrizes Gerais indicam uma 
prioridade única, as comuni-
dades eclesiais missionárias 
que encontram o seu susten-
to nos pilares da Palavra, do 
Pão (Eucaristia), da Caridade 
e Ação Missionária, no espírito da sinodalidade. 

A escuta sinodal na Diocese de Erexim
Pe. Clair Favreto, coordenador diocesano da comissão 

para a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
2021-2023, e Pe. Jair Carlesso, coordenador diocesano da 
ação evangelizadora, apresentaram a síntese das reflexões so-
bre a Assembleia do Sínodo dos Bispos nas paróquias, áreas 
pastorais, movimentos, religiosos e pastorais da Diocese a ser 
enviada à CNBB. Está organizada em 10 tópicos: compan-
heiros de viagem, pessoas a serem ouvidas, questões levan-
tadas na escuta, celebração, responsabilidade compartilhada 
para a nossa missão comum, diálogo na Igreja e na sociedade, 
ecumenismo, autoridade e partici-
pação, discernir e decidir, formar-se 
na sinodalidade. A síntese observa que 
a Diocese vivenciou o Sínodo e já são 
sentidos os efeitos desta presença e 
conclui apontando alguns indicativos 
resultantes deste processo de escuta. 

 Romaria diocesana de N. Sra. 
de Fátima

Pe. José Carlos Sala, Reitor do 
Seminário e do Santuário Diocesano 
apresentou encaminhamentos da equipe de liturgia da 71ª 
Romaria Diocesana de N. Sra. de Fátima em 09 de outubro 
próximo. Tema: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a camin-
har juntos. Lema: A tua saudação me trouxe alegria (cf Lc 
1,39-45), palavras de Isabel ao receber a Mãe de Jesus em sua 
casa. Intenções: que Maria nos ajude a irradiar a concórdia e 
a paz, a transmitir a mesma alegria que proporcionou a Isabel 
e interceda pelos doentes. Pe. Sala relacionou os enfoques do 
tema ao longo da novena: a espiritualidade própria da Rom-
aria; caminhar juntos na vida em família, no ambiente de tra-

balho, no mundo da educação 
e da cultura, no cuidado e 
preservação do meio ambi-
ente, no cuidado dos doentes 
e na atenção aos idosos, no 
amor e no serviço aos pobres 
e excluídos, no fortalecimen-
to da Igreja diocesana, na pro-
moção da paz. A procissão e 
a missa do primeiro dia serão 

animadas pelos padres e pela equipe do Santuário e as outras, 
pelas Áreas Pastorais. Em cada dia da novena haverá mis-
sa às 07h, terço e missa às 14h e às 18h, procissão da Cate-
dral ao Santuário e missa às 20h. As celebrações do dia serão 
transmitidas pelo facebook e Yotube do Santuário; a da noite 
também pelas rádios Virtual, Difusão e Aratiba e redes so-
ciais. Apresentou ainda objetos religiosos com identificação 
do Santuário e o calendário do próximo ano que servem de 
lembrança e ressaltam a dimensão do conjunto do Santuário 
como espaço e oração e não de simples parque.

Nomeação de Pároco e Administrador Paroquial 
Dom Adimir comunicou a nomeação do Pe. Severi-

no Orso, Pároco da Paróquia N. Sra. 
das Dores de Capo-Erê, vacante 
pelo falecimento do Pe. Altair Stef-
fen dia 25 de julho passado. Em sub-
stituição ao Pe. Severino Orso, atual 
Pároco da Paróquia São Cristóvão, 
Pe. Leonardo Fávero, atual Vigário 
Paroquial, será o Administrador Pa-
roquial. 

Outros pontos da pauta: 
Vida e saúde dos padres, Mês 

e Ano Vocacional, Diaconato Permanente e novo curso da 
Escola Diaconal, 87ª Romaria Interestadual de N. Sra. da 
Salette, 35ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, revisão das 
Diretrizes dos Sacramentos, visita do provincial e membro 
do conselho da Congregação dos Padres Dominicanos para 
possível presença na Diocese, assuntos econômicos, entre os 
quais relatório sobre o dízimo, prestação de contas, o proces-
so de instalação de usinas de energia fotovoltaica, consórcio 
solidário para aquisição e veículos para as Paróquias quando 
necessário e diversas comunicações.

Em contexto vocacional, Bispo e padres da Diocese                    
de Erexim realizam seu retiro anual

 Na aprazível casa de reuniões e encontros de espir-
itualidade Recanto da Medianeira dos Irmãos Maristas em 
Veranópolis, de 15 a 19 de agosto, na Semana Nacional da 
Família neste Mês Vocacional, os padres da Diocese de Er-
exim com seu Bispo Dom Adimir Antonio Mazali realizaram 
seu retiro anual orientado pelo Monsenhor Matthias Ham, da 
Diocese de Ponta Grossa, PR.

Com mestrado em Teologia Espiritual e Psicologia 
Clínica, Pe. Matthias conduziu suas reflexões a partir da re-
alidade humana e do ministério presbiteral com profundos 
textos de apoio. Entre outros aspectos, abordou a natureza 
do retiro como presente de Deus, graça e desafio; o padre 
pastor, que anima a comunidade eclesial, mas também pes-
cador que sai à procura de quem está fora dela; a formação 
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permanente, desafio e graça; 
o crescimento na liberdade 
para a qual Cristo nos liber-
tou; as adversidades e fragili-
dades humanas no processo de 
amadurecimento e crescimen-
to; a espiritualidade do pres-
bítero diocesano e a importân-
cia das relações humanas para 
o seu cultivo; o presbítero 
como escolhido e colocado à 
parte, com consciência de que 
deve ser mistagogo, presença 
do Mistério, formado em oração, líder autêntico de seu 
povo, diretor espiritual, guia místico, evitando o risco de ser 
psicólogo, assistente social, sociólogo. O orientador acentu-
ou a importância do celibato, da virgindade, em vista do Re-
ino, assumindo-o com alegria como testemunho da verdade 
do ser humano, cuja sede de amor só Deus pode saciar.

Celebração de dois jubileus de ordenação presbiteral
 A missa de quarta-fei-

ra, dia 17, foi presidida pelo 
Pe. José Carlos Sala, Reitor 
do Seminário e do Santuário 
de Fátima que em dezembro 
completará 25 anos de orde-
nação presbiteral, acompan-
hado do Pe. Adelar Pedro 
Dedavid, do Lar Sacerdo-
tal, que completará 50 anos 
de ordenação, também em 
dezembro. 

Na homilia, Pe. Sala ressaltou que assim como na 
música há pausas, é indispensável a pausa do retiro e outras 
para revigorar o cuidado do humano sagrado que somos e o 
exercício do ministério presbiteral. Acentuou o carinho de 
Deus que vai ao encontro de todos e de cada um. Exortou a 
revigorar o florescer vocacional, voltar ao primeiro encanto 
do ministério, evitando a autorreferência.

 Pe. Adelar dirigiu também sua mensagem aos partic-
ipantes do retiro. Lembrou seu lema, eu vim para que todos 
tenham vida e vida em abundância. Relatou experiências 
de seu ministério, o trabalho no Seminário de Fátima, a as-

sessoria à Juventude Operária 
Católica em nível nacional, a 
atuação em diversas pastorais 
sociais e movimentos popu-
lares, a ação pastoral na Dio-
cese de Duque de Caxias no 
Rio de Janeiro. Procurou atu-
ar sempre com espírito crítico 
e chamou atenção para o mo-
mento atual difícil no Brasil.

Dados biográficos do orientador
 Monsenhor Matthias 

Jacobus Andreas Ham nas-
ceu no dia 04 de fevereiro de 
1955, em Utrecht, Holanda. 
Com 19 anos, veio ao Brasil 
para trabalhar numa cooper-
ativa daquele país aqui esta-
belecida, com o subjacente 
desejo de ser padre. Em 1979, 
entrou no Seminário em Pon-
ta Grossa para a preparação 
ao sacerdócio até 1984. Foi 
ordenado presbítero no dia 
03 de fevereiro de 1985. Tra-
balhou na formação e como pároco. Foi estudar em Roma, 
por 4 anos, na Pontifícia Universidade Gregoriana obtendo 
o doutorado em Teologia Espiritual e em Psicologia Clínica. 
Trabalhou 12 anos em seu país de origem, onde foi Reitor 
e Professor do Instituto de formação de adultos para a vida 
sacerdotal. Em 2007, retornou a Ponta Grossa, atuando no 
acompanhamento de formandos e padres, na formação no In-
stituto Vocacional Discípulos de Emaús, na Escola para For-
madores em São Paulo e no Seminário de União da Vitória, 
na orientação de retiros e cursos de formação para padres e 
religiosos, bem como em paróquias como vigário paroquial 
e pároco. Tem um livro publicado - Formação em tempo par-
cial de adultos para o sacerdócio, aspectos psico-espirituais. 
Está sendo traduzido para o inglês. A tradução para o portu-
guês está sendo encaminhada.

No contexto do Mês Vocacional, Religiosos e Religiosas da Dio-
cese de Erexim realizam encontro de oração e confraternização

Na manhã do dia 20 de agosto, véspera da Solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora e dia em que, no Mês Voca-
cional, se destaca a vocação à vida consagrada, expressivo 
número do núcleo dos de religiosos/as participou de Cele-
bração Eucarística no Santuário Nossa Senhora de Fátima 
em ação de graças pela vida, vocação e missão recebida de 
Deus.  

A Missa foi presidida pelo coordenador do núcleo, pa-
dre Renoir Dalpizol, dos padres saletinos, e concelebrada por 
outros dois padres da Congregação e pelo Pe. Agostinho Fran-
cisco Dors, Vigário Geral da Diocese, representando o senhor 
Bispo Diocesano, D. Adimir Antônio Mazali, que, por com-
promisso assumido anteriormente por ser o referencial junto à 
Comissão Regional dos Presbíteros, estava em São Leopoldo, 
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no Centro de Espiritualidade 
Cristo, acompanhando curso 
anual de formação permanen-
te para presbíteros promovido 
por aquela Comissão. 

Após a missa, os reli-
giosos/as confraternizaram 
saboreando gostoso e frater-
no café, fruto da partilha dos 
participantes.  

Segundo o Papa Francisco, onde estão os religiosos/as, 
há alegria.  De fato, o encontro foi muito fraternal e alegre.   

Louvado seja o Senhor 
pela valorosa presença dos 
religiosos/as na nossa Dio-
cese.  Gratidão aos que já não 
estão mais, mas que deixaram 
marcas do seu Carisma e da 
sua frutuosa missão.  (Com 
informação e foto de Ir. Mar-
ta Vigne, das Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxil-

iadora, do Colégio Franciscano São José de Erechim).

Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário
Tema: A Igreja é missão

Lema: “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8)

Animados pelo Ano Jubilar Mis-
sionário, a Campanha Missionária 
2022 apresenta o tema “A Igreja é 
missão”, cuja inspiração bíblica é 
“Sereis minhas testemunhas” (At 1,8). 
Este tema e lema concluem o caminho 
de três anos onde destacamos a nature-
za missionária da Igreja que não se re-
duz a uma dimensão ou em atividades.  

 Um dos testemunhos mis-
sionários é da bem-aventurada Pauline 
Marie Jaricot, nascida em Lyon em 22 
de julho de 1799. Ela fundou a obra 
da Propagação da Fé em 3 de maio 
de 1822, dando origem às Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) como rede 
mundial de oração e solidariedade a 
serviço do Papa e das Igrejas locais. 
Desde os primeiros anos da obra, o 
desejo era claro: apoiar todos os mis-
sionários necessitados de ajuda espiritual e material.

 A construção da arte da Campanha Missionária 2022 

seguiu a mesma identidade visual dos 
últimos dois anos, que seguiu a intu-
ição da janela que se abre para o mun-
do. Na janela e dentro do mapa do Bra-
sil, aparecem rostos de missionários e 
missionárias Ad Gentes. As cores da 
arte seguem a identidade visual do Ano 
Jubilar Missionário que nos convida a 
uma grande explosão missionária ab-
erta a universalidade, como propõe o 
Programa Missionário Nacional: para 
cada Regional da CNBB, um projeto 
Ad Gentes; e cada Igreja Particular as-
sumir um projeto de Igrejas irmãs.

 O mês missionário nos convida 
a gestos concretos de solidariedade. 
Em todas as Igrejas do mundo reali-
za-se, no penúltimo final de semana de 
outubro (22 e 23) a coleta missionária, 
destinada de forma integral para a 

missão universal. (Da apresentação da Campanha Mis-
sionária no site das Pontifícias Obras Missionárias – POM)

Escolhida a letra do hino da Campanha da Fraternidade 2023, 
de autoria de dois seminaristas catarinenses

 Foi escolhida a letra do hino da Campanha da Frater-
nidade 2023, cujo tema é “Fraternidade e fome” e o lema 
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16b). O texto é de 
autoria de dois seminaristas dehonianos de Santa Catarina: 
Clark Victor Frena, de 17 anos, e Geovan Luiz Alberton, de 
23 anos. Os dois estudam no Seminário São José, em Rio 
Negrinho (SC).

Uma comissão formada por bispos foi designada para 
a avaliação das letras do hino. “O que se levou em consid-
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eração para a escolha foram: métrica simples, de fácil cap-
tação pelo povo em geral; conteúdo adaptado à Campanha 
da Fraternidade, que leve a refl etir o tema e o lema; e uma 
linguagem breve, bíblica e poética”, explicou o assessor do 
Setor Música Litúrgica da CNBB, irmão Fernando Benedito 
Vieira, responsável por operacionalizar o processo do con-
curso.

Letra ofi cial:
Hino da Campanha da Fraternidade 2023
Tema: Fraternidade e fome

Lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer.” (Mt 14,16b)
1) Vocação e missão da Igreja:

Responder ao apelo do Senhor (cf. Mt 14,16b)
De sermos no mundo a certeza
Da partilha, milagre do amor (cf. Mt 14,13-21)

R: Ó Bom Mestre a vós recorremos (cf. Mt 14,13b)
Ajudai-nos a fome vencer
Recordai-nos o que nós devemos:
“Dai-lhes vós mesmos de comer.” (Mt 14,16b)

2) Jesus Cristo, pão da vida plena (cf. Jo 6,35)
Em sua mesa nos faz assentar (cf. 1Sm 2,8)
E sacia a nossa pobreza
Para um mundo mais justo formar

3) Unidos nesse tempo propício
De jejum, oração, caridade (cf. Mt 6,1-18)
Recordemos, pois é nosso ofício
Cultivar e plantar a bondade

4) A ausência da fraternidade
Nos leva a desviar o olhar (cf. Eclo 4,5)
Do irmão que tem necessidade
De valor, alimento e lugar

5) A fome agravada no mundo,
Vem de uma visão arrogante (cf. Pr 21,24)
A carência do amor mais profundo (cf. 1Jo 4,20-21)
Que nos torna irmãos tão distantes

6) Nas cidades e em todo lugar
Que se abra o nosso coração (cf. Ef 1,18)
À alegria de poder partilhar (cf. At 2,42)
O pão nosso em feliz oração (cf. Mt 6,11)

Com Decreto do Papa, Padre Vítor Coelho se torna 'Venerável'
Padre Vítor Coelho de Almeida foi um 

Missionário Redentorista que ganhou noto-
riedade e fama de santidade a partir do seu 
ministério na Rádio Aparecida

Escrito por Guilherme Gomes
No dia em que completaria 99 anos 

como sacerdote, o Pe. Vítor Coelho de 
Almeida, Missionário Redentorista, ganhou 
um presente: tornou-se Venerável.

No dia 05 de agosto no Vaticano, o 
prefeito do Dicastério para as Causas dos 
Santos, Cardeal Marcello Semeraro, infor-
mou que o Santo Padre, Papa Francisco, au-
torizou a aprovação do decreto pelas 'virtudes heroicas' do 
Apóstolo de Aparecida, como também era conhecido.

Padre Vítor Coelho de Almeida foi um Missionário 
Redentorista que ganhou notoriedade e fama de santidade 
a partir do seu ministério na Rádio Aparecida, no Santuário 
Nacional de Aparecida e nas Santas Missões Redentoristas.

Após mais de 35 anos de sua morte, os relatos de pos-
síveis graças atribuídas à intercessão do agora Venerável Pa-
dre Vítor Coelho continuam a chegar, mostrando a força da 
devoção do Povo de Deus por este redentorista.

O missionário, que faleceu aos 87 
anos, fi cou conhecido no meio radiofônico 
através do programa “Os ponteiros apontam 
para o infi nito” e por tornar popular a Con-
sagração a Nossa Senhora Aparecida, rezada 
até hoje ao fi nal de cada missa no Santuário 
Nacional e Basílica Histórica.

Recentemente, o Santuário Nacional 
celebrou os 35 anos de falecimento do Pe. 
Vítor com um tríduo e com a realização da 
11ª Romaria em sua homenagem.

O processo de Beatifi cação do Pe. Vi-
tor Coelho de Almeida está em Roma, na 
Congregação para a Causa dos Santos, e 

necessita, agora, de dois decretos para ser concluído. 
Com a aprovação do decreto da Heroicidade das vir-

tudes, que tornou o Servo de Deus um Venerável, o Mis-
sionário precisa do Super Miro, que se refere ao ato de 
aprovação de um milagre atribuído à sua intercessão - esse 
está em análise. Por fi m, o Decreto de Beatifi cação, assinado 
pelo Papa.

Fonte: A12.com

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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Concílio Vaticano II e a sinodalidade 
Pe. Ari Antonio dos Reis

Qual a relação do Concílio 
Ecumênico Vaticano II com a sino-
dalidade e quais os avanços para a 
ação evangelizadora da Igreja?  Esta 
é a reflexão proposta nesse texto. 
Compreendemos que o Concílio, 
encerrado em dezembro de 1965, 

aconteceu em uma perspectiva sinodal caracterizada pela ampla 
participação dos padres conciliares, representando as diferentes 
regiões do mundo, nas decisões sobre os rumos da Igreja. O 
concílio, mesmo que implicitamente, retoma a tradição concili-
ar de longa data na longa data na Igreja. Um Concílio é proposto 
como encontro de representantes eclesiais para tratar assuntos 
que dizem respeito ao compromisso evangelizador, dialogando 
com os desafios das diferentes épocas. 

O Concílio Vaticano II respondeu a essa premissa. Entre 
outros, dois objetivos ficaram explícitos: 1- Apresentar às pes-
soas do nosso tempo, a verdade de Deus, íntegra e pura, de tal 
forma que elas possam compreendê-la e abraçá-la espontanea-
mente. 2- Encontrar uma expressão adequada a fim de tornar a 
mensagem compreensível à humanidade, porque para responder 
aos objetivos propostos fazia-se necessário a interlocução com 
as representações das diferentes regiões do mundo

Buscava-se uma caminhada de Igreja em diálogo com o 
mundo, atenta aos sinais dos tempos, com seus desafios, opor-
tunidades e problemas, em vista do anúncio do Evangelho de 
Jesus Cristo. Tamanha responsabilidade não poderia ficar cen-
tralizada em um pequeno grupo. Por isso, um amplo processo 
de participação com a possibilidade de se apresentar as preocu-
pações e as boas iniciativas em curso na Igreja presentes no 
mundo. Delineava-se a marca do Concílio, a sinodalidade, ex-
pressa na oportunidade de participação no processo reflexivo e 
tomada de decisões em conjunto em vista do agir eclesial.  

A convocação para Concílio Vaticano II feita pelo Papa 
João XXIII abria a possibilidade para o diálogo aberto e honesto 
em vista dos rumos da Igreja na missão e servir a humanidade 
como compromisso de fidelidade a Jesus Cristo. O primeiro 
passo, a fase preparatória, foi a consulta ampla assim descrita: 
a comissão foi encarregada de consultar o episcopado católi-
co em todas as nações do mundo, recolhendo seus conselhos 
e sugestões para o Concílio. Deveria fazer o mesmo com os 
dicastérios da Cúria romana, com as Faculdades de Teologia 
e Direito Canônico, com as Universidades Católicas e com os 
Superiores Maiores das Ordens e Congregações Religiosas. 
Deveria, enfim, sugerir a composição dos diversos organismos 
do Concílio: comissões, secretariados etc. que iriam assumir a 
preparação do evento conciliar (Beozzo, Revista Vida Pastoral, 
p, 3, n.243). Assim cumpria-se o desejo do Papa de envolver to-
dos os segmentos da Igreja a partir de uma pergunta básica: que 
problemas o futuro Concílio deveria tratar? As respostas chega-
ram e forneceram rico material para os esquemas preparatórios 
ao Concílio. 

Outro momento importante foi o Concílio como evento 
localizado entre os anos de 1962 e 1965. As várias sessões possi-
bilitaram aprofundar os temas considerados importantes a partir 
dos esquemas previamente elaborados e aprovação dos docu-
mentos construídos com a participação dos padres conciliares.   

Encerrado o Concílio surgiu a preocupação com sua 
acolhida, a sua recepção pelos membros da Igreja, o povo de 
Deus, como define a Constituição Lumem Gentium (LG 9). Foi 
necessário um longo tempo para que se compreendesse o alca-
nce do Concílio, desde a inspiração do Papa João XIII até a con-
clusão dos trabalhos em dezembro de 1965. A Igreja vive ainda 
orientada por este rico processo de participação em vista do agir 
evangelizador.  O concílio deixou uma rica herança eclesial e 
cabe fazer dar outros frutos.  

O compromisso com a sinodalidade como metodologia de 
ação, já expresso durante o Concílio, é parte dessa herança. O 
Concílio Vaticano II não é um projeto a ser executado pelo Papa, 
os padres conciliares, os bispos e seus sucessores. É o projeto de 
toda a Igreja, de todo o corpo dos batizados, chamados a serem 
membros do povo de Deus, sal da terra e luz do mundo (Mt 
5,13-16) exercendo o sacerdócio comum de todos os batizados. 

A iniciativa sinodal viabilizaria esse compromisso comum 
dos batizados, dispostos a caminharem juntos em vista do anún-
cio do evangelho.  O Papa Paulo VI dimensionou esta respons-
abilidade ao definir: uma instituição eclesiástica, para favorecer 
a união e a colaboração dos Bispos de todo o mundo com essa 
Sé Apostólica, através de um estudo comum das condições da 
Igreja e a solução concorde das questões relativas à sua missão” 
(Paulo VI).

 Desde então a Igreja reúne de tempos em tempos repre-
sentantes para tratar assuntos considerados importantes. Os úl-
timos foram sobre a família, juventude e Amazônia. O processo 
sinodal do qual temos a graça de participar não versa sobre um 
tema específico, mas sim sobre a própria sinodalidade da Igre-
ja, a sua forma de agir no mundo.  A prática da sinodalidade, 
comum nos primeiros séculos do cristianismo, foi assumida no 
Concílio Vaticano II e agora ganha uma maior amplitude. As 
expressões colocadas na logomarca, “por uma Igreja sinodal: 
comunhão participação e missão”, têm grande alcance e rev-
elam um propósito para a igreja segundo a intenção do Papa 
Francisco. 

A Igreja tem um papel importante no mundo. Exercerá 
com êxito este papel na medida em que fizer sensível aquilo que 
pulsa no coração da humanidade.  E, a partir dessa escuta, as-
sumir com espírito de mãe as responsabilidades que lhe cabem. 

O concílio Vaticano II compreendeu esta necessidade e a 
metodologia sinodal tende a aprofundá-la como compromisso 
eclesial como explicita o Papa Francisco: o caminho da sinod-
alidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do 
terceiro milênio.    
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Sinodalidade e Pastorais Sociais

Pe. Daniel Rodrigo Feltes 1

“Eu vim para que todos 
tenham vida em abundância!” 
(Jo 10,10), nos diz Jesus Cris-
to. O Plano de Deus é de vida 
para todos, não é qualquer vida, 
mas com dignidade, com as 
condições básicas para viver e 

com um sentido verdadeiro. Jesus é o bom pastor que nos 
conduz como Igreja, povo de Deus, para este Reino de 
vida plena e abundante. O conceito de sinodalidade nasce 
com a Igreja a ponto de ter um momento em que se afi r-
mava que sinodalidade e Igreja eram sinônimos. De fato, 
ekklesia é uma assembleia reunida em vista de um pro-
jeto comum, e sinodalidade é caminhar juntos. Assim, já 
se entende que a Igreja caminha junto em vista do Reino 
de Deus, manifestado entre nós através de sinais, como 
bem expressam as parábolas bíblicas. Desta compreensão 
decorre a existência das Pastorais Sociais na Igreja, tais 
como a Pastoral Carcerária, da Saúde, da Pessoa Idosa, da 
Criança, da Pessoa Surda.

As Pastorais Sociais têm a missão de colaborar para 
que o Plano de Deus aconteça, desenvolvendo atividades 
concretas que viabilizem a transformação dos corações 
e das estruturas da sociedade em que vivemos, em vista 
da construção de uma nova sociedade em situações e re-
alidades específi cas. Elas concretizam em ações sociais 
a compaixão da Igreja diante de situações reais de mar-
ginalização. Buscam integrar em suas atividades a fé e 
o compromisso social, a oração e a ação, a religião e a 
prática do dia a dia, a ética e a política. Aliás, a fé cris-
tã tem, necessariamente, uma dimensão social. Podemos 
destacar 4 aspectos da missão como Igreja na dimensão 
sócio-transformadora:

1) a sensibilidade para com os fracos e indefesos: 
é o coração aberto a todo tipo de sofrimento, às cruzes car-
regadas pelo povo, sejam pessoais ou coletivas. É romper 
com a cultura da indiferença e ver, escutar e acolher a dor 
do pobre sofrido.

2) a solidariedade frente a determinadas 
emergências: é a mão estendida às situações de emergên-
cia, de carência, de extrema pobreza, de fome. Além de 
ser sensível, é preciso descruzar os braços, arregaçar as 
mangas e passar à ação, em gestos, mutirões e campanhas 
de solidariedade; é a dimensão da assistência, que é dar o 
pão a quem está faminto. Na Arquidiocese de Passo Fun-

do há instituições que realizam esta assistência de forma 
organizada, como a Cáritas, a Fundação Lucas Araújo e 
Leão XIII.

3) o profetismo no combate à injustiça: é a pos-
tura crítica diante de um sistema sócio-político-econômi-
co, é o questionamento das raízes e causas da pobreza, 
das injustiças e da desigualdade. Também é o trabalho 
de conscientização e organização dos oprimidos em vista 
da construção de uma sociedade justa, humana, solidária 
e fraterna. É a denúncia das injustiças e o anúncio do 
Evangelho!

4) a espiritualidade libertadora: é a fonte e suste-
nto da caminhada. É a mística que nos faz interpelar pelo 
grito dos oprimidos e pelo chamado de Deus, que con-
vida a uma ação libertadora no sentido de participar na 
construção de um mundo novo, de sermos de fato co-cri-
adores, colaboradores da nova criação. É a espiritualidade 
que integra e torna mais fecundas a sensibilidade, a soli-
dariedade e o profetismo.

O Papa Francisco tem dado testemunho e impulso 
para o trabalho das Pastorais Sociais. Um grande apoio 
veio com a instituição do Dia Mundial dos Pobres no do-
mingo que antecede a celebração da Solenidade de Jesus 
Cristo Senhor e Rei do Universo. O Papa nos ajuda a com-
preender que tipo de Rei é Jesus, o Messias que se fez 
pobre para os pobres, que veio para dar a vida para que o 
projeto de libertação aconteça e que nos há de julgar por 
nossas obras de misericórdia (13 de novembro de 2022 - 
VI Dia Mundial dos Pobres: “Jesus Cristo fez-Se pobre 
por vós”, cf. 2 Cor 8, 9). A instituição do Dia Mundial dos 
Pobres é fruto do Ano Santo da Misericórdia e quer estim-
ular a todos, crentes e pessoas de boa vontade, a reagir à 
cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura 
do encontro, para que se abram à partilha com os pobres 
em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto 
de fraternidade.

Portanto, ser Igreja é caminhar em comunhão (Koi-
nonia)! Assumir as Pastorais Sociais é ser Igreja sinod-
al! Apoiando, colaborando, agindo de forma solidária e 
profética na sociedade, caminhamos juntos com Jesus 
Cristo crucifi cado presente nas diversas realidades. E a 
partir da cruz podemos apontar caminhos de ressurreição, 
de vida abundante para todos.

1 Presbítero da Arquidiocese de Passo Fundo. Graduado em Filosofi a pelo Instituto de Filosofi a Berthier – IFIBE. Graduado em Teologia pelo 
Instituto de Teologia e Ciência Humanas – Itepa Faculdade. É pós-graduado em Metodologia do Ensino Religioso pelo mesmo Instituto de Teologia 
e em Mariologia pela Faculdade Dehoniana. Atualmente é Pároco da Paróquia São José, na cidade de Passo Fundo/RS e articulador das Pastorais 
Sociais da Arquidiocese.

Artigos
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Votar em quem?
Por Dom Odilo Pedro Scherer

Na semana passada, assistimos 
a diversas manifestações em defesa da 
democracia e do Estado democrático de 
direito. A sociedade civil manifestou-se, 
por meio de suas múltiplas expressões, 
que deseja viver numa democracia ver-
dadeira e que não aceita retrocessos au-

toritários ou atitudes que ponham em risco as suas instituições. 
O Estado democrático de direito refere-se ao funcionamento das 
instituições pela norma democraticamente estabelecida, ao invés 
do funcionamento autocrático, ou por vontade de alguém ou de 
um grupo que assume o poder de forma não institucional. 

O sistema democrático de governo e de sociedade pode ter 
defeitos, mas é o melhor dos sistemas políticos que existem, uma 
vez que assegura a liberdade dos cidadãos, dentro dos padrões esta-
belecidos pelo próprio sistema, e permite a mais ampla participação 
corresponsável dos cidadãos na vida pública e social. O Brasil al-
cançou novamente a normalidade democrática com a aprovação da 
Constituição de 1988, após um período de regime militar. 

Evidentemente, a manifestação em favor do Estado 
democrático de direito não signifi ca que todos os seus defen-
sores tenham a mesma visão sobre a democracia; justamente, 
porque nesse sistema é assegurada a livre manifestação de ide-
ias e a participação de todos, dentro dos parâmetros da lei. Isso 
também signifi ca que todos os cidadãos precisam estar consci-
entes de seu papel e dever no convívio democrático. A democ-
racia requer que as pessoas se agreguem para discutir sobre suas 
próprias convicções e também sobre as formas de fazer valer es-
sas convicções. Quem não participa na vida democrática, acaba 
tendo a própria sorte decidida por outros, que participam. 

Certamente, queremos uma convivência democrática com 
dignidade para todos os cidadãos e de respeito pelos seus direitos 
mais fundamentais. Os direitos humanos fundamentais, entre os 
quais o direito à vida, à alimentação, moradia digna, educação, 
saúde, trabalho e segurança, devem ser assegurados a todos os 
cidadãos; e se isso não acontece, o sistema democrático tende 
a fi car desequilibrado e fragilizado. A perpetuação de profun-
dos desníveis econômicos e sociais pode signifi car que se tem 
um governo democrático, mas que a sociedade ainda está longe 

de ser democrática. A corrupção nos diversos níveis de governo 
também fere profundamente a convivência democrática. 

Quanto ainda deve caminhar nossa jovem democracia bra-
sileira! A atual campanha eleitoral, como outras no passado, está 
voltando suas atenções sobretudo na eleição presidencial, en-
quanto a dos governadores, senadores, deputados federais e es-
taduais está despertando pouco interesse. Talvez ainda se espera 
que o presidente da República, não importa quem ele seja, resol-
va tudo por sua vontade própria? É preciso entender que no siste-
ma democrático brasileiro de governo, o presidente da República 
não pode tudo, nem governa de forma autocrática. Não estamos 
numa monarquia, nem numa ditadura. O presidente precisa do 
Congresso Nacional para governar. Da mesma forma, o governa-
dor do estado precisa da Assembleia Legislativa para governar. 

Os parlamentares apoiarão o governo ou o fi scalizarão 
e farão oposição a ele. E eles estão mais próximos das bases 
eleitorais, ao menos teoricamente, permitindo que os eleitores 
acompanhem seu desempenho no cargo e os cobre por posições 
que não condizem com suas promessas de campanha. Seria hora, 
portanto, de prestar atenção nos candidatos aos diversos cargos 
do Legislativo, que também precisam ser votados nas próximas 
eleições. Quem são os candidatos da nossa área eleitoral? Eles 
têm fi cha limpa? Que propostas eles têm ou defendem? Com 
quem eles estarão coligados depois das eleições? 

As eleições são uma ocasião para que todos os cidadãos 
façam a sua parte para um Brasil melhor. O Papa Francisco lem-
brou que os católicos e todos os cristãos também são cidadãos e 
devem contribuir, de modo responsável, para o bem dos povos e 
países nos quais estão inseridos. Não deveríamos estar preocu-
pados apenas em “ganhar as eleições”: pensemos nas conse-
quências do nosso voto para o presente e o futuro próximo. É im-
portante conhecer os candidatos a serem escolhidos e votados. 
No Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do estado, 
eles aprovarão, ou não, os projetos de lei que o governante ou os 
próprios parlamentares propuserem. 

Faltam menos de dois meses para as eleições (O texto 
era de antes da metade de agosto). Talvez já tenhamos uma 
defi nição sobre a escolha para Presidente. E para senador, dep-
utado federal, governador, deputado estadual, como vai fi car?

Romaria
 Pe. Zezinho nos oferece esta preciosa pérola que retrata bem a piedade popular mariana, especialmente em romarias: 
“Em procissão, em romaria, romeiro/ ruma para a casa de Maria./ Em procissão, feliz da vida, romeiro/ vai buscar a 

paz de Aparecida”. Poder-se-ia trocar Aparecida por Mãe querida.
O Brasil todo é marcado por romarias, mais antigas ou mais recentes, locais, regionais ou nacionais. Todas as Dio-

ceses do Rio Grande do Sul têm sua romaria. Nossa região vive 3, a Na. Sra. da Santa Cruz, neste ano, (35ª), a Na. Sra. de 
Fátima (71ª) e a Na. Sra. da Salette (87ª). 

Numa romaria, atraídos por Maria e nela confi ados, os discípulos missionários de Cristo, manifestam sua fé. Como 
diz o canto do Pe. Zezinho, “cada qual tem uma história pra contar, e o coração de cada qual tem um motivo pra rezar./ 
Vem pra pedir, agradecer ou celebrar, aí quem tem fé no infi nito sabe aonde quer chegar”.
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157ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (153)
Tânia Madalosso

Bolo de milho
Ingredientes
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de fubá
½ xícara (chá) de fl ocos fi nos de aveia
1 xícara (chá) de açúcar demerara
1 xícara (chá) de leite de coco
1 xícara (chá) de água
4 colheres (sopa) de óleo de milho
1 colher (sopa) de fermento químico
Modo de fazer
Preaqueça o forno em temperatura de 280ºC por 20 minutos. Em uma 

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

Ravioli 
Para a massa :
- 500 g de farinha
- 5 ovos
- Uma pitada de sal
Para o recheio:
- 830 g de acelga
- 230 g de ricota
- 100 g de queijo parmesão 

ralado
- 1 ovo
- Noz-moscada q.b.
- Sal q.b

Ser igreja

Coloque a farinha na superfície de trabalho e 
faça um buraco no centro.

Coloque os ovos no meio da fonte.
Bata-os levemente com um garfo, incorporan-

do um pouco de farinha
Adicione a pitada de sal e comece a amassar com as mãos, de fora para 

dentro da fonte
Mexa de vez em quando a massa sobre a mesa de trabalho, você vai 

ajudar a torná-la mais suave.
Depois de ter obtido uma massa lisa, forme uma bola e cubra-a com um 

fi lme. Deixe a massa descansar em temperatura ambiente por 30 minutos.
Após este tempo, enfarinhe a bancada, pressione levemente com a pon-

ta dos dedos a massa. Abra a massa com o rolo, virando-a para abri-la em 
todas as direções, até obter a espessura de 2 mm.

Cubra a massa com um pano úmido.
Lave bem a acelga debaixo de água corrente, retire a parte fi nal, ferva 

em água fervente com sal, escorra e esprema bem com as mãos. Pique a 
quantidade desejada com uma faca.

Coloque a ricota em uma tigela, adicione o ovo, o parmesão ralado, a 
acelga, uma pitada de sal, noz-moscada ralada.

Descubra sua massa e divida-a ao meio.
Espalhe meia colher de sopa de recheio a cada 6-7 cm de massa
Pincele a massa com água entre os recheios para facilitar o fechamento.
Cubra com a outra metade da massa e pressione com os dedos em torno 

do recheio para eliminar o ar.
Corte os raviolis com uma carretilha de cozinha e sele-os bem com os 

dentes de um garfo para evitar que o recheio escape durante o cozimento. 
Cozinhe os raviolis em água fervente com sal.

Objetivo: Realçar a importância de cada um de nós 
na comunidade cristã.

Material: Uma folha em branco para cada um. Pedir 
para todos ao mesmo tempo, movimentar as folhas e observar; 
todos unidos formarão uma sintonia alegre. Essa sintonia sig-
nifi ca nossa caminhada na catequese, e quando iniciam alguma 
atividade estaremos alegres e com isso teremos coragem de en-
frentar tudo, quando catequizar é nossa salvação.

Mas no decorrer do tempo, as difi culdades aumenta-
ram, fi camos desmotivados por causa das fofocas, reclama-
ções, atritos etc. Com isso surgem as difi culdades, os des-
contentamentos.

Juntos vamos amassar a nossa folha para que não 
rasque, e voltaremos a movimentar a folha movimente todos 

juntos, verifi cando que 
não existe a sintonia 
alegre, agora só resta si-
lêncio.

Pegaremos essa 
folha, colocando-a no 
centro da mão e fechando a mão, torcendo o centro da folha, 
formará uma fl or. Essa fl or será nossa motivação, nossa ale-
gria daqui pra frente dentro da catequese.

Comentário: É um convite para uma esperança, para 
que assumamos a responsabilidade de realizar a vida. Todos 
nós apenas uma parcela pessoal e social, nessa construção 
de uma humanidade nova? Cheia de esperança e realizações. 
(Leitura MC 3, 31 - 35).

11. Neiva Oro (ajuda nos serviços gerais na Cúria)
13. Pe. Mauro Parcianello, N. 1979
20. Pe. Anderson Faenello, N. 1986
24. Pe. Clair Favreto, N. 1965

Aniversários
de outubro
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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


