
COMUNICAÇÃO
DIOCESANA

O Jornal da Diocese de Erexim 
Erechim / RS - Novembro de 2022 - Ano 45 - N°504

ARTIGOS
Página 20

VARIEDADES
 Página 23

Papa Francisco:
Pobres - Jovens 

Notas – Mensagens - Cartas

Página 03

Página 18

Página 08

Página 14

Redação até 18/09/2022

AGENDA 
Página 02

Terceiro Ano Vocacional
no Brasil

Informações diversas



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2022

2 Programação Diocesana

facebook.com/dioceseerexim

Expediente - Comunicação Diocesana
Secretariado Diocesano de Pastoral - Av. Sete de Setembro, 1251 | 99709-28 | Erechim/RS

Telefone: (54) 3522-3611 | secretariado@diocesedeerexim.org.br
Redação: Pe. Antonio Valentini Neto - Impressão e Diagramação: Gráfi ca Berthier - (54) 3313-3255 - Passo Fundo/RS

Agenda Pastoral – novembro/2022 
- 02 – Comemoração de todos os fi éis defuntos
- 03, Terceiro ano de falecimento de Dom Girônimo Zanan-

dréa, segundo Bispo Diocesano de Erexim (2019).
- 05, das 8h30 às 11h00, no Centro Diocesano, encontro de 

todas as assessoras da Infância e Adolescência Missionária da 
Diocese; 19h, crismas na igreja Santa Isabel da Hungria, Três 
Arroios.

- 06 - Solenidade de Todos os Santos – 09h, crismas na igreja 
N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe; retiro do Apostolado da 
Oração no Seminário N. Sra. de Fátima.

- 07 - Das 13h às 17h, encontro/retiro com as coordenações 
paroquiais do Setor de Animação Bíblico-catequético, local será 
divulgado; 19h, reunião da Equipe Ampliada da Ação Evangeli-
zadora, no Seminário N. Sra. de Fátima. 

- 08, 08h30, reunião dos Presbíteros e Diáconos, Seminário N. 
Sra. de Fátima; das 13h30 às 17h, encontro de formação com os 
coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano; 19h, 
reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas em Getúlio Vargas.

- 09 – 19h – Reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
Barão de Cotegipe.

- 10, das 13h30 às 16h30, reunião com as coordenadoras dioc-
esanas e os coordenadores paroquiais para avaliação do e plane-
jamento do próximo, no Centro Diocesano.

- 11 a 15, 18º Congresso Eucarístico Nacional – Olinda e Re-
cife, PE.

- 12, 19h, Crismas na igreja N. Sra. de Fátima, Paróquia de 
Entre Rios do Sul.

-13 - 33º DTC-C - Sexto Dia Mundial dos Pobres – 10h, 
Crismas na igreja Sagrado Coração de Jesus, sede paroquial de 
Paulo Bento. 

- 15 – Proclamação da República 
- 16, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba em Itatiba do 

Sul.

-19, 16h, na Catedral, abertura do 
3º Ano Vocacional do Brasil na Dio-
cese de Erexim.

- 20 - Solenidade de Nosso 
Senhor Cristo Rei do Universo
- início da Campanha para a 
Evangelização / Abertura do 3º Ano 
Vocacional no Brasil – Vocação: 
graça e missão – Corações ardentes, 
pés a caminho; das 09h às 15h, 
no Seminário de Fátima, encontro 
vocacional; 08h30, na sede paroquial N. Sra. do Rosário, Barão 
de Cotegipe, Encontro Diocesano dos Ministros/as.

- 21 a 23, Encontro Regional de Presbíteros no Centro de Es-
piritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.

- 22, 19h30, em Mariano Moro, reunião da Área Pastoral de 
Severiano de Almeida.

- 24 - Dia Nacional de Ação de Graças.
- 25, Dom Adimir, retiro com os seminaristas da Diocese em 

Passo Fundo. 
- 26, 08h30, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evange-

lizadora, Seminário N. Sra. de Fátima. 
- 26 e 27, Romaria de N. Sra. das Graças na sede paroquial 

de Jacutinga.
- 27 - 1º Domingo do Advento A
- 28. 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no Centro 

Diocesano; 08h30, retiro das zeladoras de capelinhas em local a 
ser defi nido.

- 28 a 30, reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul em Vacaria. 
- 29, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Jacutin-

ga. 
- 30, 19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama em Marcelino 

Ramos.

Oração para a Campanha para a Evangelização
Senhor Jesus Cristo, Vós deixastes aos apóstolos a missão de evangelizar.
Enviai também a nós, como anunciadores, para que vosso Evangelho continue penetrando na 

vida das pessoas e transformando a sociedade.
Despertai em nós a consciência sobre a grandeza da missão e a responsabilidade em participar 

no anúncio do evangelho.
Dai-nos um coração generoso para colaborar espiritual e materialmente na missão.
Com a nossa doação, feita com alegria, queremos anunciar-Vos e ajudar outros a receberem a 

luz do vosso Natal. Amém!

www.diocesedeerexim.org.br
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Mensagem do Santo Padre Francisco para                                      
o VI Dia Mundial Dos Pobres

(XXXIII Domingo do Tempo Comum – 13 de novembro de 2022)

Jesus Cristo fez-Se po-
bre por vós (cf. 2 Cor 8, 9) 

 1. «Jesus Cristo (…) fez-
Se pobre por vós» (2 Cor 8, 9). 
Com estas palavras, o apósto-
lo Paulo dirige-se aos cristãos 
de Corinto para fundamentar o 
seu compromisso de solidarie-
dade para com os irmãos ne-
cessitados. O Dia Mundial dos 
Pobres torna este ano como uma sadia provocação para nos 
ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras 
pobrezas da hora atual.

Há alguns meses, o mundo estava a sair da tempestade 
da pandemia, mostrando sinais de recuperação económica 
que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas 
empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se uma nesga 
de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos 
próprios entes queridos, prometia ser possível tornar final-
mente às relações interpessoais diretas, encontrar-se sem 
embargos nem restrições. Mas eis que uma nova catástro-
fe assomou ao horizonte, destinada a impor ao mundo um 
cenário diferente.

A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais 
que, nestes anos, têm produzido morte e destruição. Aqui, 
porém, o quadro apresenta-se mais complexo devido à in-
tervenção direta duma «superpotência», que pretende impor 
a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos 
povos. Vemos repetir-se cenas de trágica memória e, mais 
uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam 
a voz da humanidade que implora paz.

2. Quantos pobres gera a insensatez da guerra! Para 
onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os mais 
atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. 
Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e 
meninas, para os desenraizar e impor-lhes outra identidade. 
Voltam a ser atuais as palavras do Salmista perante a destru-
ição de Jerusalém e o exílio dos judeus: «Junto aos rios da 
Babilónia nos sentamos a chorar, / recordando-nos de Sião. 
/ Nos salgueiros das suas margens / penduramos as nossas 
harpas. / Os que nos levaram para ali cativos / pediam-nos 
um cântico; / e os nossos opressores, uma canção de alegria 
/ (...). Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, / 
estando numa terra estranha?» (Sal 137, 1-4).

Milhões de mulheres, crianças e idosos veem-se con-
strangidos a desafiar o perigo das bombas para pôr a vida a 
salvo, procurando abrigo como refugiados em países vizin-
hos. Entretanto, aqueles que permanecem nas zonas de con-
flito têm de conviver diariamente com o medo e a carência de 

comida, água, cuidados médi-
cos e sobretudo com a falta de 
afeto familiar. Nestes momen-
tos, a razão fica obscurecida e 
quem sofre as consequências é 
uma multidão de gente simples, 
que vem juntar-se ao número 
já elevado de pobres. Como 
dar uma resposta adequada que 
leve alívio e paz a tantas pes-

soas, deixadas à mercê da incerteza e da precariedade?
3. Neste contexto tão desfavorável, situa-se o VI Dia 

Mundial dos Pobres, com o convite – tomado do apóstolo 
Paulo – a manter o olhar fixo em Jesus, que, «sendo rico, Se 
fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza» 
(2 Cor 8, 9). Na sua visita a Jerusalém, Paulo encontrara Pe-
dro, Tiago e João, que lhe tinham pedido para não esquecer 
os pobres. De facto, a comunidade de Jerusalém debatia-se 
com sérias dificuldades devido à carestia que assolara o país. 
O Apóstolo preocupou-se imediatamente em organizar uma 
grande coleta a favor daqueles pobres. Os cristãos de Corin-
to mostraram-se muito sensíveis e disponíveis. Por indicação 
de Paulo, em cada primeiro dia da semana recolhiam quanto 
haviam conseguido poupar e todos foram muito generosos.

Como se o tempo tivesse parado naquele momento, 
também nós, cada domingo, durante a celebração da Santa 
Missa, cumprimos o mesmo gesto, colocando em comum as 
nossas ofertas para que a comunidade possa prover às neces-
sidades dos mais pobres. É um sinal que os cristãos sempre 
cumpriram com alegria e sentido de responsabilidade, para 
que a nenhum irmão e irmã faltasse o necessário. Já o teste-
munhava no século II São Justino que, ao descrever ao im-
perador Antonino Pio a celebração dominical dos cristãos, 
escrevia: «No dia do Sol, como é chamado, reúnem-se num 
mesmo lugar os habitantes, quer das cidades quer dos cam-
pos, e leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os 
comentários dos Apóstolos ora os escritos dos Profetas. (…) 
Seguidamente, a cada um dos presentes se distribui e faz 
participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação 
de graças, e dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos 
diáconos. Os que possuem bens em abundância dão livre-
mente o que lhes parece bem, e o que se recolhe põe-se à dis-
posição daquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas 
e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, se 
encontram em necessidade, assim como os encarcerados e 
hóspedes que chegam de viagem; numa palavra, ele toma 
sobre si o encargo de todos os necessitados» (Primeira Apo-
logia, LXVII, 1-6).

4. Voltando à comunidade de Corinto, sucedeu que, 
depois do entusiasmo inicial, começou a esmorecer o em-
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penho, e a iniciativa proposta pelo Apóstolo perdeu impul-
so. Este é o motivo que leva Paulo a escrever com grande 
paixão, relançando a coleta, «para que, como fostes prontos 
no querer, também o sejais no executar, conforme as vossas 
possibilidades» (2 Cor 8, 11).

Neste momento, penso na dis-
ponibilidade que, nos últimos anos, 
moveu populações inteiras para abrir 
as portas a fim de acolher milhões 
de refugiados das guerras no Médio 
Oriente, na África Central e, agora, 
na Ucrânia. As famílias abriram as 
suas casas para deixar entrar outras 
famílias, e as comunidades acol-
heram generosamente muitas mul-
heres e crianças para lhes proporcionar a devida dignidade. 
Mas quanto mais se alonga o conflito, tanto mais se agravam 
as suas consequências. Os povos que acolhem têm cada vez 
mais dificuldade em dar continuidade à ajuda; as famílias 
e as comunidades começam a sentir o peso duma situação 
que vai além da emergência. Este é o momento de não ced-
er, mas de renovar a motivação inicial. O que começamos 
precisa de ser levado a cabo com a mesma responsabilidade.

5. Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar 
o pouco que temos com quantos nada têm, para que nin-
guém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e 
comunhão como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a 
solidariedade. Aliás, deve-se considerar que há países onde, 
nas últimas décadas, se verificou um significativo cresci-
mento do bem-estar de muitas famílias, que alcançaram um 
estado de vida seguro. Trata-se dum resultado positivo da 
iniciativa privada e de leis que sustentaram o crescimento 
económico, aliado a um incentivo concreto às políticas fa-
miliares e à responsabilidade social. Possa este património 
de segurança e estabilidade alcançado ser agora partilhado 
com quantos foram obrigados a deixar as suas casas e o seu 
país para se salvarem e sobreviverem. Como membros da 
sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da 
liberdade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade; e, 
como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na 
esperança o fundamento do nosso ser e da nossa atividade.

6. É interessante notar que o Apóstolo não quer obrigar 
os cristãos, forçando-os a uma obra de caridade; de facto, es-
creve: «Não o digo como quem manda». O que ele pretende 
é «pôr à prova a sinceridade do amor» demonstrado pelos 
Coríntios na atenção e solicitude pelos pobres (cf. 2 Cor 8, 
8). Na base do pedido de Paulo, está certamente a necessi-
dade de ajuda concreta, mas a sua intenção vai mais longe. 
Convida a realizar a coleta, para que seja sinal do amor te-
stemunhado pelo próprio Jesus. Enfim, a generosidade para 
com os pobres encontra a sua motivação mais forte na opção 
do Filho de Deus que quis fazer-Se pobre.

Na realidade, o Apóstolo não hesita em afirmar que esta 
opção de Cristo, este seu «despojamento», é uma «graça» – 

aliás, é «a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo» (2 Cor 8, 
9) – e só acolhendo-a é que podemos dar expressão con-
creta e coerente à nossa fé. O ensinamento de todo o Novo 
Testamento revela a propósito uma especial unanimidade, 

como se verifica nesta passagem da 
Carta do apóstolo Tiago sobre a Pa-
lavra que foi semeada nos crentes: 
«Tendes de a pôr em prática e não 
apena ouvi-la, enganando-vos a vós 
mesmos. Porque, quem se contenta 
com ouvir a palavra, sem a pôr em 
prática, assemelha-se a alguém que 
contempla a sua fisionomia num es-
pelho; mal acaba de se contemplar, 
sai dali e esquece-se de como era. 

Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei 
da liberdade, e nela persevera – não com quem a ouve e logo 
se esquece, mas como quem a cumpre – esse encontrará a 
felicidade ao pô-la em prática» (1, 22-25).

7. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas ar-
regaçar as mangas e pôr em prática a fé através dum en-
volvimento direto, que não pode ser delegado a ninguém. 
Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma de relaxamento 
que leva a assumir comportamentos incoerentes, como no 
caso da indiferença em relação aos pobres. Além disso acon-
tece que alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao 
dinheiro, fiquem empantanados num mau uso dos bens e do 
património. São situações que manifestam uma fé frágil e 
uma esperança fraca e míope.

Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, 
pois faz parte da vida diária das pessoas e das relações soci-
ais. Devemos refletir, sim, sobre o valor que o dinheiro tem 
para nós: não pode tornar-se um absoluto, como se fosse o 
objetivo principal. Um tal apego impede de ver, com realis-
mo, a vida de todos os dias e ofusca o olhar, impedindo de 
reconhecer as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo 
poderia acontecer a um cristão e a uma comunidade do que 
ser ofuscados pelo ídolo da riqueza, que acaba por acorren-
tar a uma visão efémera e falhada da vida.

Entretanto não se trata de ter um comportamento as-
sistencialista com os pobres, como muitas vezes acontece; 
naturalmente é necessário empenhar-se para que a ninguém 
falte o necessário. Não é o ativismo que salva, mas a atenção 
sincera e generosa que me permite aproximar dum pobre 
como de um irmão que me estende a mão para que acorde 
do torpor em que caí. Por isso, «ninguém deveria dizer que 
se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida 
implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Esta 
é uma desculpa frequente nos ambientes académicos, em-
presariais ou profissionais, e até mesmo eclesiais. (…) Nin-
guém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos po-
bres e pela justiça social» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 201). Urge encontrar estradas novas que possam 
ir além da configuração daquelas políticas sociais «conce-
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bidas como uma política para os pobres, mas nunca com os 
pobres, nunca dos pobres e muito menos inserida num pro-
jeto que reúna os povos» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 
169). Em vez disso, é preciso tender para assumir a atitude 
do Apóstolo, que podia escrever aos Coríntios: «Não se trata 
de, ao aliviar os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim 
de que haja igualdade» (2 Cor 8, 13).

8. Estamos diante dum para-
doxo, que, hoje como no passado, 
é difícil de aceitar, porque embate 
na lógica humana: há uma pobre-
za que nos torna ricos. Recordan-
do a «graça» de Jesus Cristo, Pau-
lo quer confirmar o que o próprio 
Senhor pregou, ou seja, que a ver-
dadeira riqueza não consiste em 
acumular «tesouros na terra, onde 
a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os 
muros, a fim de os roubar» (Mt 6, 19), mas, antes, no amor 
recíproco que nos faz carregar os fardos uns dos outros, para 
que ninguém seja abandonado ou excluído. A experiência de 
fragilidade e limitação, que vivemos nestes últimos anos e, 
agora, a tragédia duma guerra com repercussões globais, de-
vem ensinar-nos decididamente uma coisa: não estamos no 
mundo para sobreviver, mas para que, a todos, seja consenti-
da uma vida digna e feliz. A mensagem de Jesus mostra-nos 
o caminho e faz-nos descobrir a existência duma pobreza 
que humilha e mata, e há outra pobreza – a d’Ele – que lib-
erta e nos dá serenidade.

A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da 
exploração, da violência e da iníqua distribuição dos re-
cursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é im-
posta pela cultura do descarte que não oferece perspectivas 
nem vias de saída. É a miséria que, enquanto constringe à 
condição de extrema indigência, afeta também a dimensão 
espiritual, que, apesar de muitas vezes ser transcurada, não 
é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única 
lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa 
de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração 
das pessoas: os outros não passam de meios. Deixa de haver 
salário justo, horário justo de trabalho e criam-se novas for-
mas de escravidão, suportada por pessoas que, sem alterna-
tiva, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar 
o mínimo para comer.

Ao contrário, pobreza libertadora é aquela que se nos 
apresenta como uma opção responsável para alijar da esti-
va quanto há de supérfluo e apostar no essencial. De facto, 
pode-se individuar facilmente o sentido de insatisfação que 
muitos experimentam, porque sentem que lhes falta algo de 
importante e andam à sua procura como extraviados sem 
rumo. Desejosos de encontrar o que os possa saciar, precis-
am de ser encaminhados para os humildes, os frágeis, os po-
bres para compreenderem finalmente aquilo de que tinham 
verdadeiramente necessidade. Encontrar os pobres permite 
acabar com tantas ansiedades e medos inconsistentes, para 

atracar àquilo que verdadeiramente importa na vida e que 
ninguém nos pode roubar: o amor verdadeiro e gratuito. Na 
realidade, os pobres, antes de ser objeto da nossa esmola, 
são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas da in-
quietação e da superficialidade.

Um padre e doutor da Igreja, São João Crisóstomo, 
em cujos escritos se encontram fortes denúncias contra o 

comportamento dos cristãos para 
com os mais pobres, escrevia: 
«Se não consegues acreditar que a 
pobreza te faça tornar rico, pensa 
no teu Senhor e deixa de duvidar 
quanto a isso. Se Ele não tivesse 
sido pobre, tu não serias rico; tra-
ta-se de algo extraordinário: que 
da pobreza tenha derivado rique-
za abundante. Aqui Paulo entende 

por “riquezas” o conhecimento da piedade, a purificação dos 
pecados, a justiça, a santificação e milhares doutras coisas 
boas que nos foram dadas agora e para sempre. Tudo isto, 
o temos graças à pobreza» (Homilias sobre a II Carta aos 
Coríntios, 17, 1).

9. O texto do Apóstolo a que se refere este VI Dia 
Mundial dos Pobres apresenta o grande paradoxo da vida 
de fé: a pobreza de Cristo torna-nos ricos. Se Paulo pôde co-
municar este ensinamento – e a Igreja difundi-lo e testemu-
nhá-lo ao longo dos séculos – é porque Deus, em seu Filho 
Jesus, escolheu e seguiu esta estrada. Se Ele Se fez pobre por 
nós, então a nossa própria vida ilumina-se e transforma-se, 
adquirindo um valor que o mundo não conhece nem pode 
dar. A riqueza de Jesus é o seu amor, que não se fecha a nin-
guém mas vai ao encontro de todos, sobretudo de quantos 
estão marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, 
despojou-Se a Si mesmo e assumiu a condição humana. Por 
amor, fez-Se servo obediente, até à morte e morte de cruz 
(cf. Flp 2, 6-8). Por amor, fez-Se «pão de vida» (Jo 6, 35), 
para que a ninguém falte o necessário, e possa encontrar o 
alimento que nutre para a vida eterna.Também em nossos 
dias parece difícil, como foi então para os discípulos do Sen-
hor, aceitar este ensinamento (cf. Jo 6, 60); mas a palavra de 
Jesus é clara. Se quisermos que a vida vença a morte e que 
a dignidade seja resgatada da injustiça, o caminho a seguir 
é o d’Ele: é seguir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a 
vida por amor, repartindo o pão da própria existência com 
os irmãos e irmãs, a começar pelos últimos, por aqueles que 
carecem do necessário, para que se crie a igualdade, os po-
bres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, ambos 
sem esperança.

10. No passado dia 15 de maio, canonizei o Irmão Car-
los de Foucauld, um homem que, tendo nascido rico, renun-
ciou a tudo para seguir Jesus e com Ele tornar-se pobre e 
irmão de todos. A sua vida eremita, primeiro em Nazaré e de-
pois no deserto do Saara, feita de silêncio, oração e partilha, 
é um testemunho exemplar da pobreza cristã. Ajudar-nos-á 
a meditação destas suas palavras: «Não desprezemos os po-
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bres, os humildes, os operários; são não só nossos irmãos em 
Deus, mas também os que mais perfeitamente imitam a Je-
sus na sua vida exterior. Eles apresentam-nos perfeitamente 
Jesus, o Operário de Nazaré. São primogénitos entre os 
eleitos, os primeiros chamados ao berço do Salvador. Foram 
a companhia habitual de Jesus, desde o seu nascimento até à 
sua morte (…). Honremo-los, honremos neles as imagens de 
Jesus e dos seus santos progenitores (…). Tomemos para nós 
[a condição] que Ele tomou para Si (…). Nunca deixemos 
de ser, em tudo, pobres, irmãos dos pobres, companheiros 
dos pobres; sejamos os mais pobres dos pobres, como Jesus, 
e como Ele amemos os pobres e rodeemo-nos deles» ( Co-
mentário ao Evangelho de Lucas, Meditação 263) [1]. Para 
o Irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas estilo 

concreto de vida, que o levou a partilhar com Jesus o dom 
da própria existência.

Oxalá este VI Dia Mundial dos Pobres se torne uma 
oportunidade de graça, para fazermos um exame de con-
sciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se a pobre-
za de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de vida.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Santo 
António, 13 de junho de 2022.

 FRANCISCO
 [1] Meditação n. 263, sobre Lc 2, 8-20: C.De Fou-

cauld, A Bondade de Deus. Meditações sobre os santos 
Evangelhos, I, Nouvelle Cité – Montrouge 1996, 214-216.

Discurso do Papa Francisco aos membros da Associação Itali-
ana de Professores e Cultores de Liturgia 

Sala Clementina, quinta-feira, 1° de setembro de 2022

Estimados irmãos e irmãs 
bom dia e bem-vindos!

Estou feliz por me encon-
trar convosco nestes dias em 
que celebrais o cinquentenário 
da Associação dos professores 
e cultores de Liturgia. Uno-me 
a vós para dar graças ao Senhor. 
Em primeiro lugar, demos graças 
por aqueles que, há cinquenta 
anos, tiveram a coragem de tomar a iniciativa e dar vida a 
esta realidade; depois demos graças por quantos e quantas 
participaram neste meio século, oferecendo o seu contribu-
to para a reflexão sobre a vida litúrgica da Igreja; e demos 
graças pelo contributo que a Associação ofereceu à receção 
em Itália da reforma litúrgica inspirada pelo Vaticano II.

Com efeito, este período de vida e compromisso corre-
sponde à época eclesial desta reforma litúrgica: um processo 
que conheceu diferentes fases, desde a inicial, caraterizada 
pela edição dos novos livros litúrgicos, até às articuladas da 
sua receção nas décadas seguintes. Esta obra de acolhimento 
ainda está em curso e vê-nos todos comprometidos no apro-
fundamento que requer tempo e cuidado, um cuidado apaix-
onado e paciente; requer inteligência espiritual e inteligência 
pastoral; requer formação, para uma sabedoria celebrativa 
que não se improvisa e deve ser apurada continuamente.

Ao serviço desta tarefa colocou-se, e espero que con-
tinue assim, com impulso renovado, também a vossa ativi-
dade de estudo e de pesquisa. Por conseguinte, encorajo-vos 
a prossegui-la em diálogo entre vós e com outros, porque 
também a teologia pode e deve ter um estilo sinodal, en-
volvendo as várias disciplinas teológicas e as ciências hu-
manas, “fazendo rede” com as instituições que, também fora 
da Itália, cultivam e promovem os estudos litúrgicos.

Neste sentido com-
preende-se — e é indispensável 
— o vosso propósito de vos man-
ter à escuta das comunidades 
cristãs, para que o vosso trabalho 
nunca seja separado das expeta-
tivas e exigências do povo de 
Deus. Este povo — do qual faze-
mos parte! — precisa sempre de 
se formar, de crescer, e, no entan-

to, possui em si mesmo aquele sentido de fé — o sensus fidei  
— que o ajuda a discernir o que vem de Deus e o que conduz 
verdadeiramente a Ele (cf. Exortação Apostólica Evangelii 
gaudium, 119), também no âmbito litúrgico.

A liturgia é obra de Cristo e da Igreja, e como tal é um 
organismo vivo, como uma planta, não pode ser negligen-
ciada nem maltratada. Não é um monumento de mármore ou 
bronze, não é uma peça de museu. A liturgia está viva como 
uma planta, e deve ser cultivada com cuidado. E além disso 
a liturgia é jubilosa, com a alegria do Espírito, não de uma 
festa mundana, com a alegria do Espírito. Por isso não se en-
tende, por exemplo, uma   liturgia de tonalidade fúnebre, não 
está bem. É sempre alegre, pois canta o louvor ao Senhor.

Por esta razão, o vosso trabalho de discernimento e de 
pesquisa não pode separar a dimensão académica da pastoral 
e espiritual. «Uma das principais contribuições do Concílio 
Vaticano II foi precisamente a de procurar superar o divórcio 
entre teologia e pastoral, entre fé e vida» (Const. ap. Ver-
itatis gaudium, 2). Precisamos, hoje como nunca, de uma 
visão elevada da liturgia, de modo a que não se reduza a dis-
quisições de detalhes de rubrica: uma liturgia que não seja 
mundana, mas que faça com que os olhos se voltem para o 
céu, a fim de sentir que o mundo e a vida são habitados pelo 
Mistério de Cristo; e ao mesmo tempo uma liturgia com “os 
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pés no chão”, propter homines , não distante da vida.  Não 
com aquela exclusividade mundana, não, esta não tem nada 
a ver. Séria, próxima das pessoas. As duas coisas juntas: di-
rigir o olhar para o Senhor sem virar as costas ao mundo.

Recentemente, na Carta Desiderio desideravi sobre 
a formação litúrgica, sublinhei a necessidade de encontrar 
canais adequados para um estudo da liturgia que vá além 
do âmbito académico e alcance o povo de Deus. A começar 
pelo movimento litúrgico, muito tem sido feito a este res-
peito, com valiosas contribuições de muitos estudiosos e de 
várias instituições académicas. Apraz-me recordar convosco 
a figura de Romano Guardini, que se distinguiu pela sua ca-
pacidade de divulgar as realizações do movimento litúrgico 
fora do âmbito académico, de modo acessível, à mão, para 
que cada fiel — a partir dos jovens — pudesse crescer num 
conhecimento vivo e experiencial do sentido teológico e es-
piritual da liturgia. Que a sua figura e a sua abordagem à 
educação litúrgica, tanto moderna como clássica, seja para 
vós um ponto de referência, para que o vosso estudo possa 
unir inteligência crítica e sabedoria espiritual, fundamento 
bíblico e enraizamento eclesial, abertura à interdisciplinari-
dade e aptidão pedagógica.

O progresso na compreensão e também na celebração 
litúrgica deve estar sempre enraizado na tradição, que te leva 
para a frente no sentido que o Senhor quer. Há um espírito 
que não é o da verdadeira tradição: o espírito mundano do 
“retrocedismo”, hoje na moda: pensar que ir às raízes sig-
nifica retroceder. Não, são coisas diferentes. Se fores às raíz-
es, as raízes levam-te para cima, sempre. Como a árvore, 

que cresce a partir do que lhe chega das raízes. E a tradição 
consiste precisamente em ir às raízes, porque é a garantia do 
futuro, como dizia Mahler. Ao contrário, o “retrocedismo” é 
recuar dois passos porque é melhor o “sempre se fez assim”. 
É uma tentação na vida da Igreja que te leva a um restaura-
cionismo mundano, disfarçado de liturgia e teologia, mas é 
mundano. E o “retrocedismo” é sempre mundanidade: por 
isso o autor da Carta aos Hebreus diz: “Não somos pessoas 
que andam para trás”. Não, vais em frente, de acordo com a 
linha que a tradição te dá. Voltar para trás é ir contra a ver-
dade e também contra o Espírito. Fazei bem esta distinção. 
Porque há muitos na liturgia que se dizem “de acordo com 
a tradição”, mas não é assim: no máximo serão tradiciona-
listas. Outro dizia que a tradição é a fé viva dos mortos, o 
tradicionalismo é a fé morta de alguns vivos. Matam aquele 
contacto com as raízes, retrocedendo. Estai atentos: hoje a 
tentação é o “retrocedismo” disfarçado de tradição.

E, por fim, talvez o mais importante: que o vosso estu-
do da liturgia seja imbuído de oração e da experiência viva 
da Igreja que celebra, de modo que a liturgia “pensada” flua 
sempre, como linfa vital, da liturgia vivida. A teologia faz-
se com a mente aberta e ao mesmo tempo “de joelhos” (cf. 
Veritatis gaudium, 3). Isto é válido para todas as disciplinas 
teológicas, mas ainda mais para a vossa, que tem como obje-
tivo celebrar a beleza e a grandeza do mistério de Deus que 
se doa a nós.

Com estes votos, abençoo de coração todos vós e o 
vosso caminho. E peço-vos por favor que rezeis por mim. 
Obrigado!

Advento
 Papa Francisco, oração do Angelus, 02/12/ 2018

... Advento, o tempo litúrgico que 
nos prepara para o Natal, convidando-
nos a elevar o olhar e abrir o coração para 
receber Jesus. No Advento não vivemos 
unicamente a expetativa do Natal; 
somos convidados também a despertar 
a expetativa da vinda gloriosa de Cristo 
— quando, no fim dos tempos, Ele há de 
voltar — preparando-nos para o encontro 
final com Ele, mediante escolhas 
coerentes e corajosas. Recordamos o Natal, esperamos a 
vinda gloriosa de Cristo e inclusive o nosso encontro pessoal: 
o dia em que o Senhor chamará. Durante quatro semanas, 
somos chamados a abandonar um modo de viver resignado 
e habitudinário, e a sair alimentando esperanças, nutrindo 
sonhos para um novo futuro. O Evangelho do primeiro 
domingo (cf. Lc 21, 25-28.34-36) vai precisamente nesta 
direção, alertando-nos a não nos deixarmos oprimir por 
um estilo de vida egocêntrico, nem pelos ritmos frenéticos 
dos dias. Ressoam particularmente incisivas as palavras de 
Jesus: “Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações 

não se tornem pesados com o excesso 
do comer, com a embriaguez e com as 
preocupações da vida; para que aquele 
dia não vos apanhe repentinamente […] 
Vigiai, pois, em todo o tempo e orai” (vv. 
34.36).

Vigiar e rezar: eis como viver 
este tempo até ao Natal. ... O Advento 
convida-nos a um compromisso de 
vigilância, olhando para fora de nós 

mesmos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos 
às necessidades das pessoas, dos irmãos, ao desejo de um 
mundo novo. É o desejo de muitos povos martirizados pela 
fome, pela injustiça e pela guerra; é o desejo dos pobres, dos 
frágeis, dos abandonados. ...

A segunda atitude para viver bem o tempo da 
expetativa do Senhor é a oração. ...Trata-se de nos erguermos 
e de rezarmos, dirigindo os nossos pensamentos e o nosso 
coração a Jesus, que está prestes a chegar. ...

Esperamos Jesus e queremos esperá-lo na oração, 
que está estreitamente ligada à vigilância. ...
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Bispos reunidos na 59ª Assembleia Geral da CNBB divulgaram a 
“Mensagem da CNBB ao povo brasileiro sobre o momento atual”

Os 292 bispos católicos do Brasil reunidos na 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos                           
do Brasil (CNBB) de 28 de agosto a 02 de setembro, divulgaram a seguinte mensagem:

 “Se nos esforçamos e lu-
tamos, é porque pusemos a nossa 
esperança no Deus vivo, que é o 
salvador de todos” (1 Tm 4,10).

Reunidos no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Brasil, de 28 
de agosto a 2 de setembro, para 
a etapa presencial da 59ª Assem-
bleia Geral da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil-C-
NBB, nós, bispos católicos, em 
colegialidade e comunhão, nos dirigimos a todos os homens 
e mulheres de boa vontade.

Como pastores, temos presente a vida e a história de 
nossas comunidades, o rosto de nossa de gente, marcado pela 
fé, esperança e capacidade de resiliência. Nossas alegrias e 
esperanças, tristezas e angústias (cf. Gaudium et Spes, 1) são 
as mesmas de cada brasileira e brasileiro. Com esta mensa-
gem, queremos falar ao coração de todos.

Nossa fé comporta exigências éticas que se traduzem 
em compaixão e solidariedade concretas. O compromisso 
com a promoção, o cuidado e a defesa da vida, desde a con-
cepção até o seu término natural, bem como, da família, da 
ecologia integral e do estado democrático de direito estão 
intrinsicamente vinculado à nossa missão apostólica. Todas 
as vezes que esses compromissos têm sido abalados, não nos 
furtamos em levantar nossa voz. “A Igreja é advogada da 
justiça e dos pobres, exatamente por não se identificar com 
os políticos nem com os interesses de partido” (Bento XVI, 
Discurso Inaugural da Conferência de Aparecida).

Com a esperança que nos vem do Senhor e que não 
nos decepciona (Cf Rm 5,5), reconhecemos o tempo difícil 
em que vivemos. Nosso País 
está envolto numa complexa 
e sistêmica crise, que escan-
cara a desigualdade estrutural, 
historicamente enraizada na 
sociedade brasileira. Consta-
tamos os alarmantes descui-
dos com a Terra, a violência 
latente, explícita e crescente, 
potencializada pela flexibili-
zação da posse e porte de ar-
mas que ameaçam o convívio 
humano harmonioso e pacífico 
na sociedade. Entre outros aspectos destes tempos estão o 
desemprego e a falta de acesso à educação de qualidade para 
todos. A fome é certamente o mais cruel e criminoso deles, 
pois a alimentação é um direito inalienável (cf. Papa Fran-

cisco, Fratelli Tutti, 189). Segun-
do relatório da Organização das 
Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a

Agricultura (FAO, 2022), 
a quantidade de brasileiras e bra-
sileiros que enfrentam algum 
tipo de insegurança alimentar ul-
trapassou a marca de 60 milhões.

Como se não bastassem 
todos os desafios estruturais e 
conjunturais a serem enfrenta-

dos, urge reafirmar o óbvio: Nossa jovem democracia pre-
cisa ser protegida, por meio de amplo pacto nacional. Isso 
não significa somente “um respeito formal de regras, mas 
é o fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os 
procedimentos democráticos [...] se não há um consenso so-
bre tais valores, se perde o significado da democracia e se 
compromete a sua estabilidade” (Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, 407).

Ao comemorarmos o bicentenário da Independência 
do Brasil, é fundamental ter presente que somos uma nação 
marcada por riquezas e potencialidades, contudo, carente de 
um projeto de desenvolvimento humano, integral e susten-
tável. Vítimas de uma economia que mata, celebramos as 
conquistas desses 200 anos de independência conscientes de 
que condições de vida digna para todos ainda constituem um 
grande desafio. É necessário o compromisso autêntico com a 
verdade, com a promoção de políticas de Estado capazes de 
contribuir de forma efetiva para a diminuição das desigual-
dades, a superação da violência e a ampliação do acesso a 
teto, trabalho e terra. Comprometidos com essas conquistas 

e inspirados pela cultura do di-
álogo e do encontro, podemos 
ser uma nação realmente inde-
pendente e soberana.

É motivo de preocupa-
ção a manipulação religiosa e 
a disseminação de fake News 
que têm o poder de desestrutu-
rar a harmonia entre pessoas, 
povos e culturas, colocando 
em risco a democracia. A ma-
nipulação religiosa, protagoni-
zada por políticos e religiosos, 

desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais pro-
blemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nos-
so Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com o 
Evangelho e com a verdade.
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A corrupção, histórica, contínua e persistente, sub-
trai o que pertence aos mais pobres. A Lei da Ficha Limpa, 
que proíbe que condenados por órgãos colegiados possam se 
candidatar a cargos políticos, é uma conquista popular e de-
mocrática, que deve ser promovida, juntamente com outros 
mecanismos de controle que garantam a ética na política.

Mesmo com todos esses desafios, a dinâmica da de-
mocracia nos coloca, mais uma vez, num processo eleitoral. 
Tentativas de ruptura da ordem institucional, veladas ou ex-
plícitas, buscam colocar em xeque a lisura desse processo, 
bem como, a conquista irrevogável do voto.

Pelo seu exercício responsável e consciente, a popu-
lação tem a capacidade de refazer caminhos, corrigir equívo-
cos e reafirmar valores. Reiteramos nosso apoio incondicio-
nal às instituições da República, responsáveis pela legitima-
ção do processo e dos resultados das eleições.

Assim, conclamamos, mais uma vez, toda a socieda-
de brasileira a participar ativa e pacificamente das eleições, 

escolhendo candidatos e candidatas, para o executivo (pre-
sidente e governadores) e o legislativo (senadores e deputa-
dos federais, estaduais e distritais), que representem projetos 
comprometidos com o bem comum, a justiça social, a defesa 
integral da vida, da família e da Casa Comum.

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nos 
ajude a buscar sempre a melhor política, uma das formas 
mais eminentes da caridade.

Aparecida - SP, 31 de agosto de 2022
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de 

Belo Horizonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre – 

RS, 1º Vice-Presidente
Dom Mário Antônio da Silva, Arcebispo de Cuiabá – 

MT, 2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado, Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro – RJ, Secretário-Geral

Carta da CNBB à Igreja Católica no Brasil sobre o Caminho 
Sinodal para as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora

Sede zelosos e diligentes, 
fervorosos de espírito, servindo 
sempre ao Senhor, alegres na es-
perança, fortes na tribulação, per-
severantes na oração. Mostrai-vos 
solidários com os santos em suas 
necessidades. (Rm 12, 11- 13)

Caríssimos irmãos e irmãs,
1. Com afeto pastoral, nós, 

bispos do Brasil, dirigimo-nos aos 
cristãos leigos e leigas, aos presbí-
teros, diáconos e consagrados(as), presentes e atuantes em 
nossas Igrejas particulares que, unidos pela fé, esperança e 
caridade, compõem a grande sinfonia do povo santo de Deus.

Que a “graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e 
de nosso Senhor, Jesus Cristo” (cf. Rm 1, 7) estejam com 
todos vocês.

2. Em comunhão e em caminho com toda a Igreja, 
“convocada em sínodo” pelo Papa Francisco, encontramo-
-nos como peregrinos, reunidos na 59ª Assembleia Geral da 
CNBB, sob o olhar materno da Virgem Mãe Aparecida, cele-
brando os 70 anos de existência e missão de nossa Conferên-
cia Episcopal. Guiados pelos estímulos suscitados pelo tema 
de nossa Assembleia - Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, 
Participação e Missão -, em atitude humilde de escuta recí-
proca e de diálogo sincero, com o ouvido do coração atento à 
voz do Senhor que nos fala, procuramos conhecer e discernir 
o que o Espírito “diz às igrejas” (Ap 2, 11). Une-nos a con-
vicção de que “o caminho da sinodalidade é precisamente o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio”1e 
afirmamos o nosso compromisso de construir uma Igreja de-
cididamente sinodal.

3. Nossa Igreja no Brasil 
tem sido construtora e testemunha 
de um processo amadurecido e 
consistente de discernimento e as-
similação do caminho de renova-
ção e empreendido, como fruto do 
Concílio Vaticano II, um processo 
marcado por desafios, aprendiza-
dos e superações. Reafirmamos 
nosso compromisso eclesial com 
a continuidade deste caminho e a 

1 Discurso do Papa Francisco em comemoração do 50º ani-
versário da instituição do Sínodo dos Bispos, 17 de outubro 
de2015. convicção de que, entre nós, não há espaços para re-
trocessos. Precisamos avançar e construir caminhos novos, 
conscientes de que caminhar juntos exige de todos nós: mais 
fraternidade e menos rivalidade; mais partilha e menos ego-
ísmo; mais cooperação e menos competição; mais sentido 
da vida cristã em comunidade (“diocesaneidade”) e menos 
individualismo na vivência da fé; mais abertura à escuta e 
ao diálogo e menos imposição das próprias ideias e deci-
sões; maisflexibilidade e menos resistência à ação do Espí-
rito Santo; menos medo e mais ousadia e profetismo para 
assumir os riscos do testemunho da fé.

4. Nossas Igrejas particulares vivenciaram com en-
tusiasmo e desafios a primeira etapa do caminho sinodal, 
exercitando-se no aprendizado da sinodalidade, a partir da 
escuta de todo o povo de Deus e do diálogo com os vários 
ambientes humanos e sociais. O dinamismo com o qual este 
processo foi vivido, testemunha a riqueza da diversidade e a 
harmonia das convergências que manifestam o rosto de nos-
sa Igreja. A síntese produzida servirá como instrumento para 
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discernir e propor diretrizes que respondam aos desafios da 
ação evangelizadora. Somos, portanto, agradecidos a todos 
os que colaboraram como atores neste processo de escuta, e 
os encorajamos a continuar caminhando juntos, pela Igreja 
e pelo Reino.

5. Estimulados por esta experiência eclesial vivida, 
iniciamos o processo de atualização das Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil – DGAE. Elas são expres-
são e fruto de uma longa tradição sinodal na história da Igre-
ja no Brasil e constituem-se uma 
bússola na caminhada pastoral, ali-
mentando a unidade e comunhão 
na missão. Nestes últimos anos, 
iluminados pelo texto de Atos 2,42, 
traduzido criativamente na imagem 
da casa e seus pilares, as atuais 
Diretrizes nos desafiam com sua 
proposta central de fortalecimento 
e capilarização em Comunidades 
Eclesiais Missionárias - CEM. Não 
obstante os desafios enfrentados, sobretudo aqueles advindos 
do drama da pandemia, muitos frutos temos a apresentar do 
percurso feito até agora, em resposta às orientações ofereci-
das pelas últimas Diretrizes.

Sentimos a ação do Espírito a nos conduzir, suscitan-
do autênticas experiências de conversão pastoral em nossas 
Igrejas particulares. Mas, com certeza, precisamos avançar!

6. Em estilo sinodal e com estruturas que garantam 
maior comunhão e participação de todo Povo de Deus, reco-
nhecemos a validade das atuais Diretrizes e propomos um iti-
nerário que aprofunde e integre os desafios dos novos contex-
tos. Cremos que, conhecendo-o, poderemos assumi-lo com 
mais empenho e alegria, como uma construção coletiva e dele 
participarmos deforma solidária, ativa e corresponsável.

a) Desejamos prolongar o exercício da escuta, aco-
lhendo a síntese das respostas ao Sínodosobre a Igreja Si-
nodal apresentadas pelas dioceses, as reflexões oferecidas 
pelos bispos e pelos organismos do Povo de Deus na 59ª 
Assembleia Geral da CNBB e outras contribuições que fo-
rem aportadas.

b) Para 2023, propomos a vivência de um tempo de 
discernimento que se desdobre nacompreensão de conceitos 
presentes nas Diretrizes, na apresentação concreta de meto-
dologias e indicações pastorais, à luz das Constituições prin-
cipais do ConcílioVaticano II;

c) Em 2024, nos dedicaremos à recepção e aprofun-
damento das indicações do documento final do Sínodo em 
curso, e à oração, como preparação imediata ao Jubileu Or-
dináriode 2025;

d) Em 2025, no contexto do Jubileu, será apresentada 
na 62ª Assembleia Geral da CNBB, a nova redação do texto 
das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, fruto maduro de todo esse nosso percurso paciente e 
participativo.

7. Do processo de escu-
ta, até o momento, algumas indi-
cações têm sido apresentadas em 
nossas partilhas, pelos Bispos, co-
missões e organismos do povo de 
Deus, tendo em vista a construção 
das futuras DGAE. Estas indica-
ções nos estimulam a prosseguir 
no caminho de escuta e de diálo-
go que decidimos empreender. Por 
isso, desejamos motivar a partici-

pação das comunidades, à luz do seguinte questionamento: 
Diante do atual contexto social e eclesial, o que devemos 
considerar na elaboração das próximas Diretrizes? As con-
tribuições devem ser enviadas à Comissão do Tema Central, 
através do e-mail: temacentral@cnbb.org.br,até 31 de julho 
de 2023.

8. Como “Peregrinos da Esperança” voltamos o nos-
so olhar para a Virgem Maria, Senhora Aparecida, a quem 
contemplamos como “como sinal de esperança segura e de 
consolação, para o Povo de Deus ainda peregrinante, até que 
chegue o dia do Senhor” (LG 68). Seja Ela a Estrela a nos 
guiar e a nos iluminar na comum responsabilidade de plas-
marmos o presente eo futuro de nossa Igreja.

Em nome dos irmãos,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de 

Belo Horizonte – MG Presidente da CNBB
D. Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, RS 1º 

Vice-Presidente
D. Mário Antônio da Silva, Arcebispo de Cuiabá - 

MT 2º Vice-Presidente
D. Joel Portella Amado, Bispo auxiliar do Rio de Ja-

neiro, RJ Secretário-Geral
Fonte: CNBB

Nota de solidariedade da CRB Nacional ao povo e à Igreja da Nicarágua
“Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.” (Mt 5, 9)

Nós, consagradas e consagrados da Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB), assumimos recentemente em 
Assembleia, como prioridade: ”Assegurar nossa presença 
profética e transformadora junto às diversas formas de po-
breza e vulnerabilidade nas periferias existenciais, sociais e 
geográficas” (Cf. P.05).

Com este empenho e, em união com muitas insti-
tuições que formam uma grande rede de missão, oração e 
solidariedade à Nicarágua, diante da alarmante crise ética, 
política e religiosa, manifestamos:

1. Nosso repúdio às agressões e mortes que aumen-
tam o sofrimento do povo nicaraguense;
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2. Nosso protesto pela ex-
pulsão do país, ameaças e ataques à 
integridade física e moral, prisões e 
torturas aos leigos, religiosos e reli-
giosas, pela invasão à Cúria episco-
pal da Diocese de Matagalpa, a pri-
são e o desaparecimento do bispo, 
Dom Rolando Álvarez, como tam-
bém dos padres e seminaristas que 
o acompanhavam.

3. Nosso protesto pelo fechamento de jornais inde-
pendentes, emissoras de rádio católicas e de TV no país.

4. Denunciamos a invasão e ataques violentos à cate-
dral de Manágua e outros espaços de oração e igrejas.

5. São para nós, intoleráveis, todas estas violações 
aos direitos fundamentais e pedimos reparação às:

- Acusações sem fundamento;

- Detenções, buscas e apre-
ensões arbitrárias;

- Ocupações indevidas de 
empresas de comunicação.

Como o Papa Francisco se 
expressou ao Cardeal de Manágua, 
Leopoldo Brenes, também nós, ma-
nifestamos indignação e dor pelo 
vandalismo e violência, garantimos 
nossa proximidade à Igreja e ao 

povo nicaraguense com oração e solidariedade.
Solenidade da Assunção de Maria
Brasília, 21 de agosto de 2022
Ir. Eliane Cordeiro de Souza, MC
Presidente e Diretoria da CRB Nacional
Fonte: CRB

Presidência da CNBB envia carta de unidade e solidariedade              
com a Igreja em Nicarágua

Há pouco tempo, 
o governo da Nicarágua 
prendeu três sacerdotes; 
tem mantido o bispo da dio-
cese de Matagalpa, dom 
Rolando Álvarez, confi nado 
na cúria diocesana; fechou 
oito emissoras de rádio li-
gadas à Igreja e expulsou 
do país as religiosas Mis-
sionárias da Caridade de 
Santa Teresa. Há relatos 
também de agressões e des-
truição de imagens e símbolos religiosos católicos.

O Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM) 
e conferências episcopais do continente manifestaram-se em 
solidariedade à Igreja e ao povo da Nicarágua, com preces 
pela paz. A Presidência da CNBB enviou a seguinte carta:

P – 0260/22
Brasília, 15 de agosto de 2022
Exmo. Sr.
Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, OFM,
Bispo de Jinotega,
Presidente da Conferência Episcopal de Nicarágua.
Ref: Unidade e solidariedade com a Igreja em Nica-

rágua

Prezado irmão,
“Se um membro do 

corpo sofre, todo o corpo 
sofre igualmente!” (1 Cor 
12,26)

Nós, bispos do Bra-
sil, acompanhamos com 
tristeza e preocupação os 
acontecimentos que têm 
marcado a vida da Igreja 
na Nicarágua. Sentimo-nos 
profundamente unidos aos 
irmãos bispos e a todo o 

povo nicaraguense. Clamamos ao Bom Deus para que a paz 
e a justiça sejam alcançadas.

Em oração e fraternidade,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

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

(RS), Primeiro vice-presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva - Arcebispo de Cuiabá 

(MT), segundo vice-presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da Arqui-

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

Fonte: CNBB

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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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Especial para a Amazônia

TEMPO DE SONHAR UMA POLÍTICA PARA O BEM COMUM NA AMAZÔNIA

Apelo aos eleitores/eleitoras 
e candidatos/candidatas

“Sonho com uma Amazô-
nia que lute pelos direitos dos mais 
pobres, dos povos nativos, dos úl-
timos, de modo que a sua voz seja 
escutada e que sua dignidade seja promovida”. (Papa Fran-
cisco – Querida Amazônia, 07)

1. Aproximam-se as eleições de 2022. A campanha 
eleitoral protagonizada pelas candidatas e candidatos permi-
te à sociedade brasileira conhecer suas propostas e o quanto 
estão comprometidos ou não com a promoção da vida e da 
dignidade humana, com a efetivação de políticas públicas 
eficazes, com o cuidado integral com nossa Casa Comum, a 
Mãe Terra e com o bem comum, objeto da verdadeira polí-
tica. A floresta, a terra, os rios, o clima, a chuva são um bem 
de todos, nunca nos esqueçamos disso. Somos todos convi-
dados a tomar parte deste momento histórico. A possibilida-
de da participação no processo democrático é sempre uma 
ocasião de esperança e de reconstrução dos compromissos 
com a cidadania e com o bem comum.

2. No Brasil, a busca pelo bem de poucos, que já têm 
muito, ameaça a vida de todos, especialmente, dos mais po-
bres. Esta ameaça é sentida de maneira intensa pelos povos 
que vivem na Amazônia, tanto na floresta, quanto nas cida-
des. Estes mesmos povos têm sido aguerridos como verda-
deiros guardiões da terra, das águas e das florestas. Deles 
aprendemos novas formas de relação com o chão que é sa-
grado!

3. Percebemos que insaciedade voraz do capital de-
clara sua marcha extrativista e decreta seu avanço rumo à úl-
tima fronteira da expansão de uma “economia que mata” (cf. 
EG 53), alicerçada nos grandes projetos predatórios e suici-
das, que contaminam e destroem as fontes da vida, secam os 
rios, aquecem o ar, prejudicam a agricultura familiar, expul-
sam comunidades, perseguem lideranças e povos, concen-
tram gente em cidades insustentáveis e adoecidas. Cresce a 
fome entre a população enquanto grãos, minérios e riquezas 
são exportados. A violência socioambiental, alimentada pela 
impunidade, torna mais profunda a desigualdade, causa de 
dor, sofrimento e morte dos amazônidas.

4. Está declarada, também, a emergência climática 
na Amazônia e no Planeta. Assombra-nos as perspectivas 
fundadas no conhecimento científico de chegarmos a um 
ponto de irreversibilidade do processo predatório nos territó-
rios amazônicos. No Sínodo para a Amazônia, os participan-
tes lembraram-nos que o bioma amazônico é “uma região 
de territórios roubados” (QA 11). O Papa Francisco o con-
firmou de maneira profética ao afirmar que “às operações 
econômicas, nacionais ou internacionais, que danificam a 
Amazônia e não respeitam o direito dos povos originários 

e sua demarcação, à autodetermina-
ção e ao consentimento prévio, há 
que rotulá-las com o nome devido: 
injustiça e crime” (QA 14).

5. Diante desta realidade, 
urge “uma política que pensa com 

visão ampla (...), capaz de repensar a totalidade dos proces-
sos” (LS 197), a “política melhor” que é a “política SE/Sul 
Quadra 801 Conj. B / CEP 70200-014 - Brasília - DF – Bra-
sil Fone:(61) 2103 8300 / 2103 8200 / 98173 5967 / 98173 
5958 E-mail: amazonia@cnbb.org.br Site: www.cnbb.org.br 
colocada a serviço do verdadeiro bem comum” (FT 154), 
sem populismos nem liberalismos. Reafirme-se, no entanto, 
que “a política que ignora os pobres nunca pode promover o 
bem comum” (Francisco).

6. O primeiro passo para a “política melhor”, na 
Amazônia e no Brasil, é reconquistar o compromisso com 
um projeto comum (cf. FT, Cap. 5), que reúna todos os po-
vos e integre os/as excluídos/as, no campo, na floresta e na 
cidade. Essa tarefa compete a todos, particularmente, aos 
políticos e aos que exercem cargos públicos.

7. Comprometidos com a defesa da vida, da digni-
dade e da cultura dos povos da Amazônia, nós, em nome 
dos bispos da Amazônia legal brasileira manifestamos nosso 
repúdio às lideranças políticas, em todas as esferas de poder, 
que defendem ou promulgam projetos de morte na Amazô-
nia, como a concentração e grilagem da terra, a liberalização 
do garimpo, a mineração em terras indígenas, o marco legal. 
Apoiar lideranças que agem assim é tornar-se cúmplice de 
sua abominável prática.

8. Confirmamos nosso apoio a todo projeto político 
que promova e proteja os direitos das pessoas e da natureza, 
a partir da cultura do cuidado tão radicada em seus povos. 
Apoiamos, também para a Amazônia, propostas por Terra, 
Teto e Trabalho, assim como vêm sendo consideradas pela 
Semana Social Brasileira e pelos sonhos lúcidos das juven-
tudes da Economia de Clara e Francisco. Estamos conven-
cidos de que a sustentabilidade da Amazônia não será alcan-
çada por projetos baseados em economias tecnologicamente 
sofisticadas, intensivas em investimentos. Virá, antes, pelo 
respeito ao direito dos povos aos territórios e pelo fortale-
cimento das economias locais, subsidiadas, qualificadas e 
sabiamente conectadas às cidades.

9. A partir de nosso compromisso com o Evangelho 
de Jesus Cristo, fazemos um apelo aos candidatos/as que 
incluam em seus planos, projetos de leis e programas de 
governo propostas concretas pela preservação e cuidado da 
Amazônia. Entre estas propostas estejam estes compromis-
sos que se apresentam como urgências para salvar a Amazô-
nia e, com ela, o Brasil e o Planeta:

- a demarcação imediata de todas as Terras Indíge-
nas, o reconhecimento das terras quilombolas e políticas pú-
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blicas de promoção da vida dos povos ribeirinhos e demais 
comunidades tradicionais;

- o acesso à saúde de qualidade, especialmente, às 
populações mais distantes dos centros urbanos;

- o combate à violência, garantindo segurança à po-
pulação e às lideranças que cuidam e guardam a Amazônia;

- o desmatamento zero na Amazônia: 99% do des-
matamento no Brasil é ilegal1 e precisa ser rigorosamente 
prevenido, combatido e punido, voltando a fortalecer as ins-
tituições públicas que têm competência e expertise para isso 
e que foram propositalmente desmontadas;

- o fim do garimpo e da expansão ou abertura de no-
vos projetos da grande mineração na Amazônia;

- o incentivo e investimento em fontes alternativas de 
energia substituindo a construção de novas hidrelétricas na 
Amazônia, e outros projetos ecocidas e insustentáveis, que 
voltaram aos holofotes neste ano eleitoral;

- Revisão de iniciativas como a extensão da BR 364 
do Acre ao Peru, a pavimentação da BR 319 de Porto Velho 
a Manaus, ou a hidrovia Araguaia-Tocantins apresentadas 
em discursos manipulados como meios de integração, mas 
que tornar-se-iam sobretudo, vias de escoamento das com-
modities.

10. O desafio que os povos, os movimentos sociais 
e a Igreja Católica lançaram ao Brasil e ao mundo é este: 
“Amazoniza-te!”. Adere a esse desafio quem compreende 
a política pela Amazônia, em defesa das culturas, da bio-
diversidade e do clima, como expressão de amor profundo 
pela vida, pela paz, pelo cuidado da Criação a ser deixada às 
próximas gerações.

11. Conclamamos a todos os eleitores/as a votarem 
também pela Amazônia no próximo mês de outubro, deixan-

do-se encantar pela Verdadeira Política, elegendo candidatos/
as cujos projetos promovam a dignidade da pessoa humana, 
combatam a pobreza e as desigualdades sociais, estaquem as 
mudanças climáticas e protejam a Amazônia, seus povos e 
suas comunidades tradicionais. Nossa voz, mais uma vez se 
ergue, tomados de confiança na fidelidade de Deus e no seu 
projeto de vida abundante para cada homem e mulher. Mas 
nossa confiança também se funda na capacidade de resistên-
cia e de transformação, própria da alma do povo brasileiro!

12. Juntos com o Papa Francisco, ousemos sonhar 
uma Amazônia que “lute pelos direitos dos mais pobres, dos 
povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja escu-
tada e que sua dignidade seja promovida [...] com uma Ama-
zônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na 
qual brilha de maneira tão variada a beleza humana [...] com 
uma Amazônia que guarda zelosamente a sedutora beleza 
natural que a adorna, a vida transbordante que enche seus 
rios e as suas florestas”. (Querida Amazônia, 07)

13. À Nossa Senhora de Nazaré, Mãe da Amazônia, 
imploramos que inspire eleitores e eleitoras, os candidatos e 
candidatas nas eleições deste ano, para que todos assumam o 
compromisso de promover a vida em abundância para todas 
as pessoas, bem como a responsabilidade de cuidar e guar-
dar o jardim sagrado que é a Amazônia.

Brasília – 05 de setembro de 2022
Dia da Amazônia
Cardeal Leonardo Ulrich Steiner Arcebispo de Ma-

naus – AM, Presidente da Comissão Episcopal Especial para 
a Amazônia

Dom Evaristo Pascoal Spengler, Bispo da Prelazia do 
Marajó – PA, Presidente da REPAM-Brasil. Fonte: CNBB



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2022

14 Notícias

Coordenações paroquiais de animação bíblico-catequética estudam 
e realizam “Leitura Orante da Palavra de Deus” 

Encontro periódico de 
formação permanente de coor-
denadoras paroquiais de anima-
ção bíblico-catequética da Dio-
cese de Erexim foi realizado na 
tarde do dia 22 de agosto, no 
Centro Diocesano. 

A coordenadora dioce-
sana, Tânia Madalosso, deu iní-
cio às atividades referindo-se 
ao contexto do mês vocacional. 
A oração inicial seguiu o princípio da “Leitura Orante da 
Palavra de Deus” que seria posteriormente assunto de apro-
fundamento. 

Em sua visita ao grupo, Pe. Jair Carlesso, coordena-
dor diocesano da Ação Evangelizadora, ressaltou a impor-
tância dos e das catequistas como evangelizadores na ajuda 
aos irmãos no crescimento na fé. Lembrou a proximidade do 
mês da Bíblia motivando a todos a incentivar a reflexão com 
os catequizandos e grupos de oração dos aspectos do livro de 

Josué, proposto para este ano. 
Pe. Dirceu Dalla Rosa, 

assessor do Setor, destacou o 
verdadeiro sentido da missão 
do catequista, lembrando as di-
versas vocações refletidas mais 
profundamente neste mês. 

Por fim, padre Leonar-
do conduziu estudo, orienta-
ções e prática da Leitura Orante 
da Palavra. Para ele, ela segue 

“um principio muito simples”: ler e escutar,  reler e repetir 
até gravar o que está escrito no texto; repetir de memória o 
que foi gravado até que se passe ao coração e entre no ritmo 
da própria vida; responder a Deus na oração e suplicar que 
nos ajude a viver sua Palavra. O resultado é uma nova luz 
que nos faz ver e agir de “nova forma". 

Na conclusão do encontro, os padres presentes Dir-
ceu, Leonardo e Jóssi deram a bênção de envio aos partici-
pantes.

Freis Dominicanos visitam a Diocese de Erexim

Frei Claudemir à direita do Bispo, 
Frei André à sua esquerda

O Superior provincial e o Secretário da Província dos Freis Dominicanos do Brasil, 
Frei André Tavares e Frei Claudemir Rodrigues, estão em Erechim do dia 26 a 28 de agosto. 

No dia 28 à tarde, estiveram reunidos com Dom o Bispo Diocesano, Dom Adimir 
Antonio Mazali, o Vigário Geral, Mons. Agostinho Dors, e o Chanceler da Cúria, Pe. Anto-
nio Valentini Neto. 

No encontro, partilharam informações sobre a Diocese e sobre a Ordem dos Domini-
canos, em vista de possível estabelecimento de uma comunidade dos religiosos em Erechim. 

No dia 27, com o Bispo e o Vigário Geral, visitaram a sede paroquial N. Sra. da Sa-
lette e depois com este e com o Chanceler da Cúria, visitaram as outras paróquias da cidade.

No dia 26 à noite, os Freis presidiram missa em Gaurama na visita aos Escoteiros 
Católicos lá acompanhados por eles. No dia 27 presidiram a missa da comunidade em Gau-
rama. No dia 28 de manhã, presidiram a missa na sede paroquial N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim e visitaram comunidades da mesma. 

Bispo diocesano de Erexim divulga subsídio para a Visita Pastoral
 Dom Admir Antonio Mazali redigiu pequeno manual sobre a Visita Pastoral às 

Paróquias que fará a algumas paróquias ainda este ano. Nele fala da natureza, da forma de 
realização, da preparação, das ações do Bispo e da conclusão da Visita, com uma oração de 
preparação da mesma. O tema é “Ser Igreja, caminhar juntos”. O lema, “Exorto-te a reavi-
var o dom de Deus que há em ti” (2 Tm 1,6).

 Segundo o subsídio, a Visita Pastoral é uma das formas comprovadas e aprovadas 
pela experiência dos séculos, com a qual o Bispo mantém contatos pessoais com o Clero e 
com os outros membros do Povo de Deus. É ocasião para reavivar as energias dos agentes 
da Evangelização, agradecê-los e encorajá-los. Além disso, permite-lhe avaliar a eficiência 
das estruturas e dos instrumentos destinados ao serviço pastoral, tomar conhecimento das 

circunstâncias e dificuldades do trabalho de Evangelização, para depois poder determinar, de modo mais eficaz, as priori-
dades e os meios para a edificação da pastoral orgânica. 
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A Visita Pastoral nas Paróquias prevê encontro 
com as lideranças, celebração da Eucaristia, celebração da 
Confi rmação quando conveniente e previamente agenda-
da, reunião com o Conselho Paroquial de Pastoral e com o 
Conselho de Assuntos Econômicos, encontro com crianças, 
adolescentes e jovens da caminhada catequética; na medida 

do possível, visita às escolas, aos doentes, aos poderes cons-
tituídos e, onde houver, a presídio e hospital. A Visita inclui 
também o exame da administração e conservação da Paró-
quia: lugares sagrados, ornamentos litúrgicos, outros bens e 
livros paroquiais - Tombo, Batizados, Casamentos, Atas do 
Conselho de Pastoral e de Economia para o devido “visto”.

Dom Adimir ofi cializa dois novos párocos na Diocese de Erexim
Com o falecimento 

do Pe. Altair José Steff en, dia 
25 de julho passado, que era 
Pároco da Paróquia N. Sra. 
das Dores de Capo-Erê, Dom 
Adimir assumiu a administra-
ção da Paróquia com alguns 
padres ajudando na celebra-
ção de missas até o dia 28 de 
agosto. 

Em missa na manhã 
desse dia, domingo, ele ofi cia-
lizou o novo Pároco daquela 
Paróquia, Pe. Severino Orso, até então Pároco da Paróquia 
São Cristóvão do Bairro do mesmo nome em Erechim. 

Na noite daquele mesmo domingo, também em ce-
lebração eucarística, ofi cializou Pe. Leonardo Silva Pereira 
Fávero Pároco dessa Paróquia, da 
qual era o Vigário Paroquial desde 
sua ordenação presbiteral em 26 de 
fevereiro deste ano.

Pe. Lucas André Stein foi 
o cerimoniário das duas missas. 
O Chanceler da Cúria Diocesana 
participou em parte da missa em 
Capo-Erê e depois foi para missa 
de festa na comunidade N. Sra. 
do Monte Claro, na localidade de 
Mato Preto daquela Paróquia, onde 
o Bispo, o novo Pároco e o Ceri-
moniário foram almoçar. A missa 
na igreja São Cristóvão foi con-
celebrada por cinco padres, com 
a participação do diácono da sede 
paroquial. 

Seguindo o rito de posse de Párocos, no início das 
celebrações, o Bispo pediu a leitura do documento de no-
meação de ambos e lhes solicitou expressarem sua profi ssão 
de fé e seu juramento de fi delidade à Igreja assinando os 
textos dos mesmos. Após a homilia, entregou-lhes os sím-

bolos de sua missão, a Bíblia, 
a chave do Sacrário e a esto-
la, representando a pregação, 
o anúncio da Palavra de Deus 
e do ensinamento da Igreja, a 
celebração da Eucaristia e dos 
outros sacramentos. 

No fi nal de cada ce-
lebração, houve manifesta-
ção de acolhida de paroquia-
nos aos Párocos empossados 
com a entrega de brinde, bem 
como a primeira mensagem 

deles aos participantes. 
A homilia do Bispo
Seguindo a liturgia do domingo, o 22º do Tempo Co-

mum do ano litúrgico C, no primeiro momento de sua ho-
milia, Dom Adimir destacou que a 
Palavra de Deus apresentava a prá-
tica da humildade e da gratuidade 
como caminho de santidade, com 
vida de forma despretensiosa e sem 
espera de retribuição e/ou de aplau-
sos. Deus dá tudo de graça e assim 
deve fazer quem quer ser fi el a Ele, 
e viver relações sadias. O humilde 
agrada a Deus. Quem se exalta será 
humilhado e quem se humilha será 
exaltado. No segundo momento de 
sua refl exão, o Bispo recordou que 
a Paróquia é o lugar privilegiado 
para o exercício do ministério pres-
biteral. Relacionou as principais 
funções do Pároco na missão de 
ensinar, santifi car e servir ao povo, 

com o auxílio de outros padres quando necessário, com a 
participação dos ministros, lideranças e todos os membros 
da Paróquia. Desejou frutuoso ministério aos novos Párocos, 
exortando-os a amarem o povo e serem carinhosos com to-
dos e que todos vivam o mesmo com eles. 

Site da Diocese de Erexim: www.diocesedeerexim.org.br Nele, na aba Diocese, bispos, padres, paróquias; notí-
cias, artigos, documentos, informativos paroquiais e diocesano, Voz da Diocese, subsídios litúrgicos (folheto 

dominical, celebrações dominicais da Palavra Deus), acervo digital (texto e áudio dos cantos de cada domingo, 
gravados pelo Pe. José Carlos Sala – galeria de fotos)...
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Encontro Vocacional para adolescentes e jovens                                 
motivadas para a Vida Religiosa 

Catorze adolescen-
tes e jovens participaram 
de encontro vocacional no 
dia 03 de setembro, no Se-
minário Diocesano N. Sra. 
de Fátima, dinamizado 
pelo Pe. Lucas Stein, Vi-
ce-Reitor do Santuário e 
do Seminário e Coordena-
dor Diocesano do Serviço 
de Animação Vocacional e 
Irmãs Franciscanas Mis-
sionárias de Maria Auxi-
liadora e da Sagrada Familia de Maria.

Após algumas dinâmicas de integração, conduzidas 
pela Ir. Geneci Dalmagro, houve a oração inicial, na qual no-
viças das Irmãs da Sagrada Família encenaram a anunciação 
do Anjo a Maria Santíssima de que seria a Mãe de Cristo. 
Com leitura bíblica e preces, a oração teve também um canto 
retratando a história da Ave Maria, 

Pe. Lucas prosseguiu apresentando a vocação da 
Rainha Ester que pediu a Deus a defesa e promoção da vida 
de seu povo, como narra o livro da Bíblia que leva seu nome. 

Irmãs das duas 
Congregações religiosas 
presentes apresentaram a 
história, missão e ativida-
des delas. Ir. Geneci rela-
tou também sua experiên-
cia missionária de 15 anos 
na Bolívia.

Monsenhor Agos-
tinho Dors, Vigário-Geral 
da Diocese, visitou o gru-
po levando-lhe a mensa-
gem do Bispo Diocesano 

Dom Adimir Antonio Mazali que se encontra em Roma par-
ticipando de curo para novos Bispos, promovido por Orga-
nismo de assessoria ao Papa. Pe. José Carlos Sala, Reitor do 
Seminário e do Santuário e Pe. Antonio Valentini Neto, da 
Cúria Diocesana, também dirigiram sua palavra aos partici-
pantes do encontro, ressaltando a importância da Vida Reli-
giosa para a Igreja e para quem a assume.

No final das atividades, houve celebração eucarística 
na Capela da Reconciliação, presidida pelo Pe. Lucas. (Com 
informações de Irmã Geneci Dalmagro)

Em Roma para curso, Bispo Diocesano de Erexim                                
participa da missa de beatificação de João Paulo I

Dom Adimir Antonio Ma-
zali, Bispo Diocesano de Erexim, 
viajou para Roma no dia 30 de 
agosto a fim de participar de cur-
so para um primeiro grupo de no-
vos Bispos nomeados de 2019 em 
diante, do dia 31 daquele até o dia 
10 de setembro.

Estando em Roma, na ma-
nhã do dia 04 de setembro, parti-
cipou da Santa Missa presidida 
pelo Papa Francisco com o Rito de 
Beatificação do Papa João Paulo I na Praça São Pedro no 
Vaticano.

Em Roma, Dom Adimir se 
encontrou também com o Pe. An-
derson Faenello que está estudando 
na Academia Eclesiástica da Santa 
Sé.

O Papa João Paulo I
No dia 3 de setembro de 

1978, há 44 anos, o papa João Pau-
lo I iniciou oficialmente o seu pon-

tificado que durou 33 dias, um dos 
mais breves na história da Igreja.

João Paulo I, conhecido 
como o papa do sorriso, foi eleito 
como sucessor do papa são Paulo VI 
em 26 de agosto de 1978.

O seu nome reúne os dos 
seus dois predecessores imedia-
tos. Foi João por são João XXIII, e 
Paulo por são Paulo VI; como uma 
forma de homenagear ambos os 
pontífices que lideraram o Concí-

lio Vaticano II, o evento mais importante da Igreja no século 
XX.

Albino Luciani nasceu em 17 de outubro de 1912 na 
cidade de Canale d'Agordo, na Itália. Foi batizado no mes-
mo dia por uma senhora chamada Maria Fiocco, ante "o pe-
rigo iminente de morte", como assinala o site do Vaticano.

Entrou no seminário menor de Feltre em outubro de 
1923 e, em outubro de 1928, ingressou no seminário grego-
riano em Belluno.

Foi ordenado sacerdote em 7 de julho de 1935, com 
apenas 22 anos. Estudou na Pontifícia Universidade Grego-
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riana de Roma, onde elaborou e defendeu a tese "A origem 
da alma humana segundo Antonio Rosmini".

Em 15 de dezembro de 1958, são João XXIII o elegeu 
bispo de Vittorio Veneto, recebendo a consagração episcopal 
do pontífice em 27 de dezembro, na Basílica de São Pedro.

Em 1º de fevereiro de 1970, depois de participar das 
sessões do Concílio Vaticano II, são Paulo VI o nomeou pa-

triarca de Veneza. Três anos depois, em 5 de março de 1973, 
foi criado cardeal.

Participou do primeiro conclave de 1978, no qual foi 
eleito em 26 de agosto. 33 dias depois, em 28 de setembro, 
faleceu após um ataque cardíaco no Palácio Apostólico do 
Vaticano. (Com informação do Vatican News e fotos envia-
das por Dom Adimir)

Diáconos permanentes da Diocese de Erexim                                      
aprofundam a espiritualidade do serviço

Pe. Edinaldo dos San-
tos Bruno, Vigário Paroquial 
da Paróquia N. Sra. dos Na-
vegantes de Campinas do Sul, 
orientou retiro para diáconos 
da Diocese de Erexim com 
suas esposas dia 03 de setem-
bro, na sede paroquial N. Sra. 
da Salette, Bairro Três Vendas, 
Erechim.

Pe. Edinaldo refletiu e motivou a oração sobre a es-
piritualidade do servidor de Cristo, diaconia e mística do 
serviço.

Para ele, a espiritualidade é uma aventura na fé, de 
caráter comunitário, nunca solitária, na qual Deus e o ser 
humano se buscam. A iniciativa, porém, é sempre de Deus. 
Nele se encontra o sentido da vida. É ele quem escolhe a 
cada um. A espiritualidade do cristão, especialmente do di-
ácono, deve refletir-se no serviço aos irmãos e irmãs, pois 
diaconia significa serviço. O diaconato como sacramento 
faz parte da história da salvação. Quem é ordenado vive o 
serviço à Igreja em Cristo, enviado pelo Pai, que se fez ser-
vo de todos. Os diáconos da Nova Aliança, são colaborado-
res e servidores de Deus na obra da Salvação, tendo sempre 
presente que quem age através de seus gestos e palavras é 

o próprio Cristo. Eles apenas 
emprestam a Ele seu ser, seus 
braços, seus lábios e seu cora-
ção. Cultivam a espiritualidade 
vivendo em Cristo a alegria de 
servir na gratuidade, na oração, 
no testemunho da esperança, 
juntamente com suas esposas. 

Com as reflexões do 
orientador, o retiro teve mo-

mentos intensos de oração, testemunhos de vida e serviço 
comunitário e vida familiar, sendo encerrado com a celebra-
ção da Missa.

Monsenhor Agostinho Dors, Vigário Geral da Dioce-
se, acompanhado pelo Pe. Antonio Valentini, da Cúria Dio-
cesana, visitou o grupo e lhe dirigiu mensagem em nome 
de Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano, que se 
encontra em Roma participando de curso de dez dias para 
novos Bispos, promovido por Organismo de assessoria ao 
Papa. Pe. José Carlos Sala, Reitor do Seminário e do Santu-
ário Diocesano N. Sra. de Fátima, também visitou o grupo 
transmitindo-lhe informações sobre a novena e a Romaria de 
Fátima deste ano. Solicitou aos diáconos ajudar no evento, 
especialmente nas bênçãos. (Com informações do Diácono 
Jandir Casagrande, da sede paroquial São Pedro, Erechim)

Padres da Diocese de Erexim refletem                                                    
a mística do cuidado em sua vida

A Pastoral Pres-
biteral da Diocese de 
Erexim promoveu um 
encontro de reflexão 
para os padres da mes-
ma na manhã e tarde do 
dia 12 de setembro e na 
manhã do dia seguinte, 
no Seminário N. Sra. de 
Fatima sobre a mística da espiritualidade na vida presbiteral, 
com assessoria do Pe. Rudinei Lasch, da Diocese de Cacho-
eira do Sul, Presidente da Comissão Regional de Presbíteros 
e Secretário da Comissão Nacional do Clero.

A partir de pas-
sagens do Evangelho 
que revelam o cuidado 
de Jesus com as pessoas 
e do seu ensinamento, 
como a parábola do bom 
samaritano, que sen-
tiu compaixão, dedicou 
tempo ao machucado à 

beira do caminho, curou as feridas, conduziu à hospedaria e 
se preocupou posteriormente com o ferido, o assessor apro-
fundou aspectos da natureza do cuidado como atitude frater-
na e a dimensão curativa na vida presbiteral, a comunhão e 
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a missão dos presbíteros, o convite de Cristo aos apóstolos a 
irem a um lugar à parte para descansar, o cuidado dos pres-
bíteros com seu povo e entre si. 

Para o assessor, baseado no livro “Novo presbítero 
católico sob a mística do cuidado”, do Pe. Jésus 
Benedito dos Santos e no Texto-Base do 18º En-
contro Nacional de Presbíteros em maio deste ano 
sobre comunhão e participação, o cuidado é uma 
atitude de ocupação, preocupação e aproximação 
vincular com o outro que compartilha e, ao mes-
mo tempo, possibilita a experiência humana e o 
reconhecimento dele como pessoa. É uma expres-
são que visa traduzir a mística do Mestre Jesus na 
atualidade como Bom Pastor. Ao longo da histó-
ria, a identidade presbiteral assumiu diversas ima-
gens: presbítero (experimentado na vida), pastor (que segue 
o exemplo e tem atitudes de Bom Pastor), profeta (que anun-
cia, denuncia e testemunha Palavra de Deus), servo (que está 
a serviço de todos), missionário (é missão, não tem simples-
mente uma missão), padre (dom da paternidade espiritual), 
sacerdote (torna-se dom sagrado de Deus para o seu povo), 
perito em humanidade, homem da proximidade, de oração, 
da misericórdia, de sacrifício, da comunicação, ecumênico e 

aberto ao diálogo inter-religioso, irmão universal ... O segre-
do da vida presbiteral está no encantamento por Jesus Cristo, 
pela Igreja, pelo povo, pelo presbitério

Além das reflexões de forma participativa, o assessor 
motivou um momento de partilha entre os par-
ticipantes sobre experiências de cuidado a coir-
mãos e de serem por eles cuidados. 

Dados biográficos do assessor
Pe. Rudinei nasceu no dia 22 de fevereiro 

de 1983, em Cachoeira do Sul. Cursou Filosofia 
e Teologia na Faculdade Palotina de Santa Maria. 
Tem mestrado em Teologia Sistemática sobre o 
acolhimento na Igreja desenvolvendo a tese “A 
Igreja como casa da hospitalidade cristã”, ten-
do como orientador o Mestre em Teologia o frei 

capuchinho Luiz Carlos Suzin, na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi Vigário Paro-
quial na Paróquia São José de Cachoeira do Sul, Pároco da 
Paróquia N. Sra. da Assunção de Caçapava do Sul, Reitor do 
Seminário Maior de Cachoeira do Sul. Atualmente é Pároco 
da Paróquia Sagrada Família em Arroio do Tigre, Presidente 
da Comissão Regional de Presbíteros (CRP) e Secretário da 
Comissão Nacional do Clero (CNC). 

3º Ano Vocacional no Brasil
Tema: Vocação, Graça e Missão. 

Lema: Corações ardentes, pés a 
caminho (cfr. Lc 24,32-33).

Objetivo geral: promover a cultu-
ra vocacional nas comunidades eclesiais, 
nas famílias e na sociedade, para que se-
jam ambientes favoráveis ao despertar de 
todas as vocações, como graça e missão, 
a serviço do Reino de Deus. Foram elen-
cados sete objetivos específicos do 3º Ano 
Vocacional do Brasil, um número simbóli-
co e indicador de que muito se deve e se 
pode fazer, dependendo dos vários contex-
tos e da criatividade local. 

Objetivos específicos: - cultivar uma 
sensibilidade vocacional que favoreça a 
compreensão de que “toda a pastoral é vocacional, toda for-
mação é vocacional e toda a espiritualidade é vocacional 
(ChV, nº 254). Este primeiro objetivo específico vem da Exor-
tação Apostólica Pós-Sinodal Christus vivit, do Papa Francis-
co. Sabemos que, para se chegar à sensibilidade vocacional, 
faz-se necessário despertar ou “ativar” outras sensibilidades, 
conforme indicou o 4º Congresso Vocacional do Brasil. Em 
outras palavras, aprender a “ser para os outros” (ChV, Nº258). 

– Aprofundar a Teologia da Graça e da Missão dentro 
da pedagogia vocacional, de maneira que esta gere discerni-
mento e respostas concretas ao chamado divino, com liber-
dade e responsabilidade. No ritmo cotidiano, no apostolado 

e na vida, não podemos perder de vista a 
Graça e a Missão. “A vida é missão, eu sou 
missão”, cantamos em nossas celebrações 
durante o Mês Missionário. É isso mesmo! 

– Fortalecer a consciência do discip-
ulado missionário de todos os batizados e 
batizadas, levando-os a reconhecer e as-
sumir a identidade vocacional da vida laical 
como uma forma específica de viver a santi-
dade batismal a serviço do Reino de Deus”.

 – Acompanhar cada jovem, de modo 
personalizado, em uma maior proximi-
dade e compreensão, favorecendo seu pro-
tagonismo e impulsionando-o ao serviço 
gêneros e à missão (cf. ChV, nº 30). Este 
objetivo não pode faltar nos planejamen-

tos estratégicos das paróquias ou das organizações religiosas: 
vale recordar que a Christus Viviv apresente muitas indi-
cações para a realização deste objetivo específico, sendo um 
valioso e necessário subsídio vocacional. 

- Despertar vocações à Vida Consagrada e ao Ministério 
Ordenado, acompanhando-as em um processo de formação 
integral, para que sejam sempre fiéis ao seguimento de Jesus 
e à missão de servir com alegria, em comunhão, tornando 
visível o Reino de Deus, de vida plena para todos. Não basta 
despertar vocações, mas prevê o devido acompanhamento 
e cultivo, pois o chamado é permanente, assim como a for-
mação e a missão.
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- Intensificar a prática da oração pelas vocações em 
todos os âmbitos: pessoal, familiar e comunitário. O manda-
mento de Jesus, expresso em Mateus (9,38) e Lucas (10,2), 
de rezar pelas vocações não poderia faltar entre os objetivos 
específicos do 3º Ano Vocacional. A oração nos aproxima de 
Deus e desperta – em nós – o sentido de corresponsabilidade. 

- Fomentar, nos âmbitos regional, diocesano e pa-
roquial, um serviço de animação vocacional articulado, com 
a criação e consolidação de Equipes Vocacionais Paroquiais 
e Diocesanas, dentro de uma pastoral orgânica, sinodal, en-
volvendo todas as vocações. (Texto-Base, números 9 a 16). 

Oração do 3º Ano Vocacional
Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito 

Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem 
a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado 
e a urgência da missão.

Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se en-
tregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em 
vossa Igreja e no mundo.

Despertai a novas gerações para a vocação aos 
Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à Vida Consagrada e aos 
Ministérios Ordenados.

Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensi-
nai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação e a responder com 
alegria. Amém.

O cartaz do 3º Ano Vocacional
O coração com a chama ou o fogo do Espírito Santo 

faz recordar a primeira parte do lema do Ano Vocacional: 
“Corações Ardentes”.

Na parte inferior, do lado direito do coração, perce-
be-se o pé chagado do próprio Jesus, em um caminho, recor-
dando-nos da segunda parte do lema: “Pés a caminho”. 

No meio do coração, uma cruz, simbolizando um 
coração missionário.

O lema “CORAÇÕES ARDENTES, PÉS A CAMIN-
HO”) cf. Lc 24,32-33), faz recordar os discípulos de Emaús. 
Enquanto a Graça faz o coração arder, a Missão faz os pés 
estarem no caminho, em movimento. “Emaús” nos ajuda a 
compreender nossa vocação e missão. 

O Coração de Jesus nos recorda de que a origem, o 
centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Je-
sus Cristo. Aquele que chama, também envia. Iniciativa do 
próprio Deus, mistério, graça, experiência de encontro, fas-
cínio, alegria, assombro, sensibilidade, inconformidade, re-
sposta pessoal, envolvimento comunitário, missão, serviço, 
entrega de vida, coragem e determinação, esperança e firme 
convicção, testemunho de fé.

À luz do mistério de Cristo, cada pessoa compreende a 
sua vocação, como graça e missão! (da contracapa inicial do 
Texto-Base do 3º Ano Vocacional do Brasil).

Papa Francisco convida os jovens voltar a par-
tir apressadamente para encontros concretos

Dia 13 de setembro, foi divulgada a Mensagem do Papa 
Francisco para a 37ª Jornada Mundial da Juventude a ser cele-
brada na Solenidade de Cristo Rei, em 20 de novembro próx-
imo, nas Dioceses católicas de todo o mundo, e em Lisboa 
em agosto do próximo ano com o tema “Maria levantou-se e 
partiu apressadamente”. 

Nela, convida a todos a seguir os passos de Maria para 
encontrar Jesus e ir ao encontro de quem é diferente. Recor-
da os atuais tempos difíceis marcados pela pandemia e pelo 
drama da guerra. No início da mensagem, o Papa menciona 
o tema da Jornada Mundial da Juventude do Panamá, “Eis 
a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”, 
reiterando que "depois daquele evento, retomamos o camin-
ho para uma nova meta – Lisboa 2023 –, deixando ecoar em 
nossos corações o premente convite de Deus a levantar-nos". 
O verbo levantar é uma palavra que "significa também “res-
suscitar”, “despertar para a vida”". 

Francisco expressa profundo desejo de que a experiên-
cia que muitos jovens vivam em Lisboa, no mês de agosto do 
próximo ano, e represente um novo começo para eles, com 
eles e para toda a humanidade. 

Refletindo sobre aspectos do tema, ele observa que há 
uma pressa boa, aquela que nos impele sempre para alto e para 

o outro, mas que 
há também uma 
pressa não boa, 
como, por exem-
plo, a pressa que 
leva a viver superficialmente, tomar tudo levianamente sem com-
promisso nem atenção, sem envolvimento real no que se faz; a 
pressa de quando se vive, se estuda, se trabalha, se convive com 
os outros sem colocar nisso a cabeça e menos ainda o coração. 

O Papa destaca que é tempo de se voltar a partir apres-
sadamente para encontros concretos, para um real acolhimen-
to de quem é diferente, como acontece entre a jovem Maria e 
a idosa Isabel. Só assim se vai superar as distâncias entre ger-
ações, entre classes sociais, entre etnias, entre grupos e cate-
gorias de todo o gênero, e também as guerras. Os jovens são 
sempre a esperança de uma nova unidade para a humanidade 
fragmentada e dividida, mas somente se tiverem memória, 
apenas se escutarem os dramas e os sonhos dos idosos. 

No final da mensagem, Francisco recorda a aparição de 
N. Sra. em Fátima no início do século passado manifestando a 
todas as gerações a mensagem forte e maravilhosa do amor de 
Deus que chama à conversão, à verdadeira liberdade. Conclui 
retomando o convite a todos para viver o encontro em Lisboa 
no próximo ano.
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Sinodalidade, Igreja e a política
Regiano Bregalda1 

1   Possui graduação em Filosofia (L e B) pela Universidade de Passo Fundo, graduação em Teologia pelo Instituto de Teologia e Pastoral, mestrado 
e doutorado em Educação pela Universidade de Passo Fundo. É professor no curso de Teologia no Instituto de Teologia e Pastoral - Itepa.

A sinoda-
lidade não é no-
vidade na Igreja, 
visto ser fruto de 
uma experiência 
das primeiras co-
munidades cristãs 
que significava “o 
povo caminhando 

junto”. Caminhar juntos é ainda hoje a insistência da Igreja 
que, por sua vez, se torna uma proposta revolucionária em 
tempos marcados pelo individualismo, egocentrismo, idola-
trias, atomismo social e fechamentos. O percurso sinodal é 
um caminho de abertura, de escuta, de atenção: um convite 
para novamente sonharmos juntos e esperançar em torno de 
uma pauta comum. A perspectiva sinodal busca não só ser 
um caminho interno da Igreja, mas ser sal da terra e luz do 
mundo (Mt 5,13-14), capaz de estimular a confiança, curar 
as feridas, renovar as relações, recuperar o reconhecimento 
mútuo e construir pontes para buscarmos juntos um mundo 
de amor, cuidado, comunhão, participação e fraternidade.

Para além de um compromisso eclesial, a sinodalida-
de oportuniza olhar para um horizonte mais amplo, a socie-
dade. Neste ano de eleições gerais, as demandas por reflexão 
e amadurecimento são ainda mais prementes. Sendo assim, 
requer que a Igreja seja capaz de pautar a política de acordo 
com os princípios do Evangelho, para que esta venha a ser 
sinal de justiça, paz e esperança. Nesse sentido, a experiên-
cia sinodal é luz para repensar a política, visto ser capaz de 

promover a dignidade, a democracia e a comunhão, ou seja, 
um lugar onde todos tenham vida plena e em abundância (Jo 
10,10b). A vivência da sinodalidade é aquilo que Deus espe-
ra da Igreja e dos cristãos, capazes de escutar a Palavra e ser 
semente de um mundo novo, construtores da civilização da 
fraternidade e do amor.

Neste contexto marcado por crises de todas as ordens, 
sejam elas sociais, políticas, econômicas e culturais, a Igreja 
é convocada a exercer seu papel no mundo. O sistema vigen-
te marcado pelo neoliberalismo motiva e mobiliza ao egoís-
mo, à privação das relações, à responsabilização individual 
de fragilidades sociais, à discriminação, às injustiças e às 
inúmeras mazelas sociais. Portanto, impulsionar a vivência 
da sinodalidade em tempos plurais e complexos é um esforço 
em agir profeticamente, sensibilizando os cristãos a serem 
ainda mais participantes e ativos na política. Tal perspectiva 
pode ser vislumbrada por meio da capacidade de cada uma 
e cada um em pautar a construção de um ethos democrático, 
além de oportunizar canais evangélicos de formação da opi-
nião pública e da ocupação do espaço público com vistas a 
promoção de políticas de igualdade, justiça e equidade. So-
mado a isso, um caminho sinodal diz respeito, também, à 
possibilidade de decisão coletiva em relação ao futuro que 
queremos, o que requer renunciar o individualismo, a preca-
rização do debate público e aos mecanismos que corrompem 
o Evangelho. Diante disso, é necessária sempre a questão: 
Como impulsionar o espírito sinodal nos espaços eclesiais e 
sociais que ocupamos? Como despertar o protagonismo cris-
tão para pautar políticas de igualdade, justiça e equidade?

Cultivar a concórdia
Dom Walmor de Oliveira Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte, Presidente da CNBB

 “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei,” o princípio 
do amor cristão está representado 
neste mandamento maior de Jesus 
Cristo, ensinado aos seus discípu-

los. Assim, cultivar a concórdia é um compromisso com 
esse princípio máximo da fé cristã: o apóstolo Paulo, neste 
horizonte, faz essa indicação como valor existencial e civ-
ilizatório de grande importância para o desenvolvimento 
integral da comunidade. Ao cultivar a concórdia cabem os 
dissensos, como processos de avaliação crítica e de juízos, 
com força construtiva para desenhos de horizontes largos e 
novos caminhos. Já na contramão da concórdia, corre-se o 
risco de haver barbáries e torna-se impossível a construção 
de projetos em comum. Cultivar a concórdia jamais signifi-

cará, como popularmente se diz, “fazer vista grossa” para 
incongruências e prejuízos impostos a valores cristãos.

Os dissensos construídos como diálogos civiliza-
dos têm propriedades para depurar escolhas e promover 
os necessários consensos em torno da verdade, do bem, da 
justiça e da paz. Cultivar a concórdia assenta-se como ato 
humano e comunitário no compromisso com a verdade, com 
a vida, a justiça e a paz. Não se pode calar diante de escolhas 
e silêncios quando se trata da defesa da vida, em todas as 
suas etapas, isto é, da concepção ao declínio com a morte 
natural. Concórdia nunca será sinônimo de conivência. O 
respeito concedido ao outro não negocia as diferenças em 
termos de princípios e valores. Ora, neste horizonte, se de-
senham as escolhas, incluindo políticas, considerando-se a 
impossibilidade de se negociar o inegociável.
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A concórdia, como valor evangélico primordial, fer-
mento para o diálogo e relações civilizadas, não relativiza 
valores. A concórdia como qualidade espiritual e humana, 
importante no combate a violências e desrespeitos, não per-
de sua força ao assentar-se em princípios inegociáveis. O 
cultivo da concórdia propicia o relacionamento civilizado 
entre diferentes e até opostos, fecundando atos civilizatórios 
na contramão de barbáries e absurdos que atingem vidas, 
atrasam processos de desenvolvimento integral, acirram as 
desigualdades. A concórdia, na propriedade de seu signifi-
cado, é indispensável no incremento das mudanças civiliza-
tórias urgentes da contemporaneidade. Nunca jamais deve 
significar relativização de posturas éticas. O cultivo da con-
córdia permite diálogos entre diferentes, sem conivência de 
negociações que relativizem valores.

Na mais genuína tradição mística e espiritual do cris-
tianismo, os cristãos sabem que não têm aqui cidade per-
manente, estão a caminho e, pelo caminho, têm a missão 
de marcar a sociedade, na qual se inserem e vivenciam a 
sua cidadania, com o sabor do Evangelho de Jesus Cristo. 
Por isso, sabe-se não ser o mundo um paraíso, mas caminho 
para o Reino de Deus. A convicção a respeito dos preceitos 
do Reino não permite relativizações e negociações espúrias. 
O bem maior há de valer sempre. E o cristão não foge ao 
embate do diálogo e do testemunho. A clareza a respeito das 
contradições no interior da sociedade lhe dá a possibilidade 
da concórdia e da firmeza, que não deixa espaço para ne-
gociações sobre o que é intocável. Um exemplo claro é a 
força dos valores evangélicos na contramão da ideologia de 
gênero, que força a entrada nos ambientes educativos e nas 
práticas culturais, ameaçando famílias. Sem belicosidade, 

em nome da concórdia que não é conivência ou um pactuar 
silencioso e omisso, está o exercício de narrativas que afir-
ma as convicções cristãs, engaja-se em defesa dos princípios 
e, firmemente, faz escolhas de ordenamentos, de nomes na 
política e de práticas que perpetuem o compromisso com 
estes mesmos valores.

Cultivar a concórdia é uma urgência num tempo de 
violências diversificadas e aterrorizantes, como exercício 
civilizatório indispensável para não se fazer inóspita e beli-
gerante a convivência, aumentando medos e pânicos, impul-
sionados por agressividades e juízos míopes de situações hu-
manas. Reafirma-se que a concórdia, como bem evangélico 
e das civilizações, só se alicerça na fidelidade e vivência de 
um conjunto intocável de valores e princípios que precisam 
ser ensinados e praticados, narrados e testemunhados como 
aposta em um tecido cultural consistente e no pluralismo 
contemporâneo. Antes de se esvair no desatino de opiniões e 
subjetivismos, urgente é projetar no horizonte do cotidiano 
humano a reafirmação de princípios que fecundam e geram 
a força da concórdia.

A concórdia, para além de simples irenismo, é o 
caminho para a paz, construída na verdade, sem permitir que 
alguém dela se esquive, fugindo de diálogos esclarecedores. 
É preciso colocar sobre a mesa opções a serem confrontadas, 
cotidianamente, sobretudo em se tratando da representativi-
dade popular. É hora de investir na concórdia como sinôni-
mo da verdade e da paz, como ordem a ser respeitada e como 
compromisso com a justiça a ser promovida. Vale cultivar a 
concórdia como valor evangélico para fecundar o novo hu-
manismo, esperado e urgido neste tempo.

A presença pública da Igreja
Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)

De acordo com a lógica da en-
carnação de Deus em Jesus Cristo, a 
Igreja aceita os riscos de assumir um 
compromisso concreto na história hu-
mana. Esse gesto comporta tomadas 
de posição, assumindo o amor gratuito 
e desinteressado como núcleo funda-

mental.  A presença cristã na sociedade se traduz pela lógica 
da gratuidade, pois essa estimula cada cristão a encontrar o 
adequado comportamento no uso das riquezas, do poder, da 
sexualidade e do Planeta.  

Traz consigo uma visão especifica de um humanismo 
solidário, uma antropologia que remete ao transcendente e a 
uma ecologia integral. Tal cosmovisão nem sempre é com-
preendida e, não raras vezes, provoca reações contrárias des-
de a Idade Antiga. A lógica do amor de Deus, revelado em 
Jesus Cristo, sofre resistências. 

Na fidelidade ao Evangelho, a fé cristã não hesita em 
promover a criação de obras e instituições que expressem a 

caridade, atuando, especialmente, com os que estão social-
mente excluídos e moralmente perdidos na sociedade atual. 
Afinal, a todos se dirige a Boa-Nova que liberta, converte e 
salva.  

Nesse sentido, a Igreja há de educar os seus fiéis  para 
um sadio relativismo, capaz de reconhecer, dentre os bens 
que passam, aqueles que são eternos. O crente há de viver 
onde está inserido, sem cair nas ilusões idolátricas que cada 
contexto histórico pode produzir.  Afinal, a Igreja não pode 
enclausurar-se numa fé privada, mas deve compreender seu 
papel e a oportunidade de participar da busca comum que a 
sociedade faz para encontrar sentido e felicidade. Ela deve 
colaborar com suas tradições morais, com sua sabedoria sec-
ular e com a sua visão de ser humano.  

A Igreja, igualmente, não pretende descartar o debate 
e nem pode apresentar soluções elaboradas por antecipação, 
mas se impõe com seu engajamento com todas as vozes da 
sociedade para descobrir as implicações reais e os riscos das 
soluções propostas. Será sempre função da Igreja desper-
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tar para a consciência moral, com a finalidade de suscitar 
consciências capazes de julgar sem se deixarem abalar pela 
sedução do relativismo. A Igreja propõe a lei moral, des-
pertando liberdades responsáveis e promovendo uma socie-
dade justa.  

Sobre muitos assuntos, os crentes não têm nada de 
específico a dizer, seja pelo consenso de algumas matérias, 
seja pela novidade de certas questões. A Igreja, contudo, di-
ante dos impasses de uma sociedade complexa, há de dis-

tinguir as forças de vida das forças de morte. Cabe à Igreja 
apelar à esperança, apontando para as potencialidades ex-
traordinárias de criatividade humana e da engenhosidade da 
sociedade mesmo em tempos pandêmicos. À Igreja compete 
atestar que, em toda a noite escura, brilha uma luz que é a 
ressurreição. Trata-se, pois, de um otimismo maduro e lúci-
do, consciente da presença do negativo, mas carregado de 
esperança transcendente.  

Salvar vidas no trânsito
Dom Pedro Cipollini - Bispo de Santo André (SP)

 É grande a preocupação com acidentes de trânsito. 
Aumenta a cada dia a indisciplina no trânsito. Quando aten-
tos para observar o que acontece, ficamos pasmos. Acontece 
de tudo, em termos de infração às regras de trânsito. Há con-
sciência de que nesta questão, a situação é péssima. Dados 
da Polícia Rodoviária Federal apontam que em 2021, foram 
64.518 acidentes, com 71.804 pessoas feridas e 5.393 mor-
tas. Uma guerra?  

Com o tema “Juntos salvar vidas” a campanha Maio 
Amarelo/2022 (movimento mundial que acontece desde 
2011, incentivado pela ONU), teve por objetivo conscien-
tizar a população, sobre a necessidade de se reduzir aci-
dentes de trânsito e evitar mortes. Por que amarelo? É o sinal 
de trânsito que indica atenção.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preocupada 
com a situação que é global, lançou o Plano Global para a 
década de Ação para a Segurança Viária (2021-2030) com 
o objetivo de reduzir ao menos em 50% o total de mortes e 
sequelas no trânsito. 

É preciso promover educação, solidariedade e respeito 
no trânsito. Em 2007 o Pontifício Conselho para a Pasto-
ral dos Migrantes e Itinerantes lançou  as “Diretrizes para o 
cuidado para a Pastoral da Estrada” que pode ser  conferido 
na íntegra no link: https://cutt.ly/dHj7SAQ. 

Aqui seguem em síntese o que diz este documento da 
Igreja, que se preocupa com a vida humana, dom de Deus. 
Estas orientações, transformadas nos Dez Mandamentos do 
trânsito seguro, estão sendo encampadas e divulgadas pela 
CNBB e outros organismos interessados em preservar vidas. 
Penso valer a pena considerar estes dez mandamentos: 

Não matar. O carro é instrumento a serviço da vida, 
convivência e progresso,  ao usá-lo se deve respeitar as leis 
de trânsito, para que isto aconteça; 

A estrada e as ruas devem ser para você instrumentos 
de ligação e comunhão entre as pessoas, e não local de risco 
de morte. Não as transforme em matadouros;  

Cortesia, sinceridade e prudência ajudam você a su-
perar imprevistos. No trânsito é preciso manter o clima de 
respeito e amor ao próximo; 

Seja caridoso e ajude o próximo nas suas necessi-
dades, especialmente as vítimas de acidentes. Amor e justiça 
são princípios indispensáveis para a convivência humana; 

Que o carro não seja para você expressão de poder e 
domínio. O bom uso do carro depende das boas intenções 
do motorista: o que se passa no coração se expressa nas 
relações; 

Convença com caridade, os jovens e os que já não o 
são, para que não dirijam quando estão sem condição de 
fazê-lo. Bom senso é princípio indispensável para discernir 
as condições de dirigir; 

Ajude as famílias das vítimas de acidente. A solidarie-
dade é importante nas horas difíceis da vida. Faça ao outro o 
que você gostaria que lhe fizessem neste momento; 

Reúna a vítima e motorista agressor num momento 
oportuno, para que possam viver a experiência libertadora 
do perdão. Fogo não se apaga com fogo, nem violência com 
violência. Só o perdão liberta e da paz; 

Na estrada e na rua, proteja o mais vulnerável. Cuida-
do pela vida dos mais fracos  é expressão de grandeza e civ-
ilidade; 

Sinta-se responsável pelo outro. Ninguém é mais que 
ninguém, mas todos somos menos sem o outro. 

Concluamos: a organização das cidades começa por 
um pacto de civilidade entre os cidadãos, na busca de har-
monia entre os projetos individuais e coletivos, através de 
normas e regas a serem cumpridas por todos. Se não obser-
varmos as regras de trânsito estaremos caminhando para uma 
situação de violência urbana no trânsito, a qual vai competir 
com a violência propriamente dita, já existente.  

Acreditemos que a soma dos esforços de todos será 
compensadora para evitar um  “Deus nos acuda” no trânsito, 
com imprudência, falta de atenção, dirigir atendendo tele-
fone celular, impaciência, nervosismo, pressa, embriaguez, 
etc. Criemos uma “Cultura da Estrada”, que se traduza em 
cumprir as regras de trânsito, assim, muitas vidas serão sal-
vas. 
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158ª Receita Culinária
Maria Busatta – da equipe de Pastoral da Saúde. 

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (154)
Tânia Madalosso

Massa caseira com molho de linguiça
Ingredientes do molho 
1kg de linguiça 
½ kg de cebola 
½ kg de tomate 
1 colher (sopa) de banha
2 colheres (sopa) farinha de trigo 
3 xícaras (chá) água 
tempero verde a gosto 
sal a gosto 
Ingredientes da massa 
4 ovos 
1 colher (sopa) água 
500g farinha de trigo 
Modo de preparo do molho 
1ª- Em um panela, refogar a linguiça até que fi que um 

pouco dourada; 
2ª- Acrescentar a cebola picada e refogar por mais dez 

minutos. Acrescentar o tomate e deixar o molho engrossar; 
3ª- Em uma xícara, dissolver a farinha em um pouco de 

água e acrescentar no molho assim que ele estiver encorpado;

Construir um mundo de paz!

4ª- Finalizar com tempero verde por 
cima e tampar a panela. Reserve; 

Modo de preparo da massa 
1ª Misturar a massa com os ovos e 

sove bem. Havendo necessidade, acrescentar gotas de água 
para acertar o ponto; 

2ª- Abrir a massa com um rolo e corte em tiras; 
3ª- Cozinhar a massa em água fervente com sal e sirva 

com o molho;
Tempo de preparo: 1h30min

Chá da alegria
Ingredientes:
- Sálvia
- Hortelã
- Camomila
- Endro
- Chá verde
- Erva doce
- Canela
- Semente de mostarda
- Tomilho
- Alecrim
Beba à noite

Material necessário
1 vela grande
1 vela pequena para cada participante
1 mapa do mundo
1 cruz
A Palavra DEUS em recorte

Faixas de papel sulfi te brancas e pretas
Cenário
Colocar no centro do espaço o mapa com a vela grande, a 

cruz e a Palavra DEUS.
Desenvolvimento
- Convidar os participantes para refl etirem a situação do 

mundo: guerras, violência, drogas, bem como as iniciativas 
de promoção de paz.

- Em pequenos grupos ou individualmente pedir que os 
participantes escrevam as coisas negativas nas faixas pretas 

e as coisas positivas nas fai-
xas brancas.

- Cada participante pode 
partilhar o que escreveu pri-
meiramente as coisas nega-
tivas, e colocar a faixa sobre 
o mapa.

- Partilhar posteriormente as coisas positivas, escritas nas 
faixas brancas e colocar também sobre o mapa. Convidar a 
todos para contemplar a imagem construída e motivar que 
cada um é responsável pela mudança.

- Cada participante acende sua vela na chama da vela 
maior e a coloca sobre o mapa como compromisso de re-
alizar uma ação concreta que promova a paz e a justiça. A 
ação concreta pode ser assumida em grupo de acordo com a 
realidade da comunidade.

- Durante a dinâmica podem ser usados alguns cantos ou 
músicas escolhidos pelo grupo.

- 4, Pe. Maicon Malacarne, N. 1986
      Pe. Antonio Valentini Neto, N. 1945
      Pe. Paulo Rogério Caovila, 1969
 - 5, Pe. Moacir L. Noskoski, N. 1972
- 7, Pe. Alvise Follador, N. 1961

Aniversários
de novembro

- 26, Pe. Antonio Miro Serraglio, N. 1955
        Diác. Ludovino Polli, N. 1932
- 27, Pe. André R. Lopes, N. 1983
- 29. Vanessa Maria Klein, N. 1983 (servidora 
na secretaria da Cúria)
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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

Conscientizar para a missão da Igreja
Motivar para a colaboração na missão da Igreja

testemunho; ações pastorais; recursos materiais; 
apoio à atividade evangelizadora


