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Palavra do
 Presidente

Agosto – Sempre Vocacional
 Depois da visita de Sua 
Santidade o Papa Francisco, em 
julho passado, em que a Juventude 
do Brasil e do Exterior, numa 
grande demonstração de Fé no 
Cristo Vivo e Ressuscitado e um 
grande amor a Maria, já estamos 
vivendo o mês de agosto – para nós do Movimento Serra do 
Brasil, um mês sempre vocacional. É um mês muito especial, 
senão especialíssimo. Já no dia 4, comemoramos o Dia do 
Padre, numa justa homenagem a São João Maria Vianney, 
Patrono de todos os Sacerdotes. No dia 22, lembramos Nossa 
Senhora Rainha. E no final do mês, dia 28, Dia do Serrano, 
o dia em que todos nós recordamos o Beato Junípero Serra 
– Patrono do Movimento Serra. 
 E uma coisa interessante é ver a própria Natureza 
mandando o seu recado. São os Ipês. Todos nós ficamos 
maravilhados com sua presença charmosa. Agosto é o mês 
dos Ipês, de todas as cores, mas, certamente um dos mais 
bonitos é o Ipê Amarelo. Mas, porque dizemos que a Natureza 
manda o seu recado? Simplesmente porque os Ipês floridos 
surgem somente no mês de agosto, todos os anos. É como 
a dizer a todos nós: “cheguei, agosto chegou,  rezem mais 
intensivamente pelas Vocações Sacerdotais, Religiosas e  
Missionárias. É um pedido feito pelo próprio Jesus!”
 É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs do “Serra”. 
Vamos rezar com mais ardor pelas Vocações , todas elas. 
Vamos, todos juntos, fazer uma grande corrente de oração 
pelas Vocações e pelos Vocacionados. Ainda estamos vivendo 
o Ano da Fé, em tão boa hora convocado por Sua Santidade, 
hoje Papa Emérito, Bento XVI. 
      Geraldo Ajudarte

 Pe. Francisco Xavier (Chacko Joseph 
Kizhakkevelijil), missionário indiano, em frente ao 
Sacrário de sua pequena, mas muito bem cuidada 
Igreja Matriz Nossa Senhora da Esperança, por 
ele construída, no Jardim Esperança, em Caieiras 
(SP). Pe. Chacko Joseph é um verdadeiro modelo 
de Sacerdote que preza e ama seu ministério 
presbiteral. Deu testemunho de seu zelo e santidade 
aos membros do Movimento Serra do Brasil que 
com ele, estiveram em maio último.

Nossa Capa

É preciso deixar-se 
amar por Deus            

Papa Francisco

 Deixar-se amar por Deus com ternura 
é difícil, mas é a graça que temos que pedir 
dele. 
“Jesus nos amou muito, não com palavras, 
mas com fatos e com a vida”. A solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, “festa do amor”, 
de um “coração que amou muito”. Um amor 
que, como repetia Santo Inácio, “se manifesta 
mais nas obras do que nas palavras” e que é, 
especialmente, “mais um dar-se do que um 
receber”.
 Bases do amor de Deus
 “Estes dois critérios são os pilares do 
amor verdadeiro”, e é o Bom Pastor quem 
representa todo o amor de Deus. Ele conhece 
as suas ovelhas, uma por uma, “porque o amor 
não é abstrato, nem geral: é o amor por cada 
um”. “Um Deus que se torna próximo, por amor; 
que caminha com o seu povo, e esse caminhar 
chega a um ponto inimaginável. Nunca podemos 
imaginar que o próprio Deus se torna um de nós 
e caminha conosco, fica conosco, permanece 
na sua Igreja, continua presente na Eucaristia, 
continua na sua Palavra, permanece nos pobres, 
fica conosco para caminhar! E isso é estar perto: é 
o pastor perto do seu rebanho, das suas ovelhas, 
que ele conhece uma por uma”.
 “Mas vocês amam como eu os amei. O 
amor deve “ser próximo”, deve ser “como o do 
bom samaritano” e, em particular, ter “o sinal da 
proximidade e da ternura”. Mas como devolver 
todo esse amor a Deus? Mais difícil do que amar 

Pensamentos de Santa Terezinha do Menino Jesus
“Para mim a oração é um impulso do coração, 
um simples olhar para o Céu, um grito de 
gratidão e amor no meio da provação como no 
meio da alegria”. 
“Minhas mortificações consistiam em refrear 
minha vontade, sempre prestes a se impor”... 
“Ele quem me instruiu dessa ciência que 
esconde dos sábios e dos pedantes e revela 
aos menores...” 
“Ao dar-se a Deus, o coração não perde sua 
natural ternura, pelo contrário, essa ternura 
cresce ao tornar-se mais pura e mais divina”. 

“Sinto que quando sou caridosa é só Jesus que 
age em mim”. 
“Felizmente, não desanimo com facilidade”. 
“Estou longe de praticar o que entendo, mas o 
desejo que tenho de praticar é suficiente para 
me dar a paz”. 
“Deus é mais terno que uma mãe”. 
“Em vez de me causar mal, de levar-me à 
vaidade, os dons que Deus me prodigalizou 
(sem que Lhe tenha pedido) me levam para 
Ele”. 

PARA MEDITAR
“O mundo pertencerá áquele que lhe puder 

oferecer, inda aqui na terra, a maior esperança.”
Teilhard de Chardin

a Deus é deixar-se amar por Ele! A maneira de 
devolver tanto amor é abrir o coração e deixar-
se amar. Deixar que Ele venha até nós e senti-
lo perto. Permitir que ele seja terno, que ele nos 
acaricie. Isso é muito difícil: deixar-se amar por 
Ele. E é isso o que devemos pedir: Senhor, eu 
quero te amar, mas me ensina essa difícil 
ciência, esse difícil hábito de me deixar amar 
por ti, de te sentir por perto e de sentir a tua 
ternura! Que o Senhor nos dê esta graça”.

Papa Francisco
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Jovens e 
o Serra

 Encontra nosso amado Movimento 
SERRA, na vanguarda, em decidido, renovado, 
serviço às vocações sacerdotais, religiosas, 
missionárias! Ajoelhado, o Movimento SERRA 
suplica ao Senhor da Messe que envie operários 
para a sua messe” (Lc.10,2). Ao mesmo tempo 
, neste momento de após Jornada Internacional  
da  Juventude , nosso Movimento é convidado 
à efetiva evangelização da juventude . Este 
apelo-convite é dirigido ,  aliás, pelo  Papa 
Francisco , à Igreja toda, em consonância ao 
que disseram os Bispos da América Latina nas 
diversas Conferências de nosso Continente. 
De fato , depois de enumerarem os diversos 
problemas que se abatem sobre a juventude , os 
Bispos, congregados  em Aparecida, afirmaram a 

O desafio do 
sacerdócio

 Neste mês de agosto, a mãe Igreja 
dedica-o às vocações. Na primeira semana 
contemplamos a vocação para o ministério 
ordenado: diáconos, padres e bispos. A 
proximidade das festas de São João Maria 
Vianney, e de S. Lourenço, Diácono e Mártir, 
marcam essa orientação. Mas gostaria de me 
ater hoje à vocação à vida sacerdotal, que tem 
aumentado em nosso país. A figura e o exemplo 
do Cura d’Ars abre esse mês vocacional. Em 
2009-2010 foi celebrado o Ano Sacerdotal, em 
função do 150º aniversário da morte do Cura 
D’Ars. O Santo Padre Bento XVI apresenta-o 
como um modelo para os sacerdotes de hoje.
 Como tem de ser um padre, hoje, na 
cena deste mundo em grande transformação? 
O Presbítero é o homem da Palavra de Deus, o 
homem do sacramento, o homem do “mistério 
da fé”. Os padres, como nos ensina o Concílio, 
“têm o dever primário de proclamar o evangelho 
de Jesus a todos os homens” (Presbyterorum 
ordinis. As pessoas devem perceber no 
sacerdote um algo maravilhoso, ao qual ele 
está a serviço. O que chamamos na teologia 
de configuração com Cristo. Nesta dimensão, 
encerra-se a sua vital presença na celebração 
eucarística, ápice da vida espiritual da Igreja, 
em que o sacerdote age na pessoa de Cristo. 
Em suma, o sacerdote deve ser um homem 
que está em contato permanente com Deus, 
e que nos leva a fazer a mesma experiência 
de santidade. A mais sublime missão do 
sacerdote, hoje, é, sem dúvida, ser um Cristo 
agora. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
sempre”. O grande salto qualitativo na vida de 
qualquer padre seria uma autêntica renovação, 

Agosto – mês vocacional

que é possível e necessária, e, também, uma 
grande afeição a uma plena e radical fidelidade 
à Palavra de Deus e à tradição da Igreja, aos 
quais ele serve no seu ministério. 
O sacerdote é chamado a ser um místico, e 
que, ao mesmo tempo, se interessa pelas 
coisas do mundo, pela vida do homem nas 
suas angústias e alegrias, para que elas se 
tornem algo sagrado e agradável ao Senhor.
O sacerdote deve trazer as pessoas em singular 
atitude de viva expressão da fé, ao essencial 
e ao decisivo de uma autêntica caminhada de 
espiritualidade cristã. Discurso esse que se 
torna complicado, num mundo do descartável 
e do superficial.
 Espero e peço a Deus que possamos, 
assim como o Santo Padre Bento XVI, na 
oração para o Ano Sacerdotal, repetir junto 
com todos os nossos padres, e com o mesmo 
fervor do Santo Cura D’Ars, as palavras que 
ele costumava rezar: “Eu o amo, Senhor, e meu 
único desejo é amá-Lo até o último suspiro da 
minha vida”.
      † 

Orani João Tempesta, O. Cist.
  Arcebispo Metropolitano de São Sebastião- RJ

Dom Angélico Sândalo Bernardino

Seminário São João Vianney, Diocese de 
Palmas, Paraná

urgência de “renovar de maneira eficaz e prática, a 
opção preferencial pelos jovens em continuidade 
com as Conferências Gerais anteriores, dando 
novo impulso à Pastoral da Juventude, nas 
comunidades eclesiais ( dioceses  ,paróquias, 
movimentos, etc.) (DA. 446).
 Que Jesus Mestre, Caminho, Verdade, 
Vida, robusteça, sempre mais, nossos Leigos, 
Leigas, engajados no SERRA, em seu 
devotamento às vocações  e para atuação nas 
Equipes diocesanas, paroquiais do Serviço de 
Animação Vocacional (SAV) e incentivo à Pastoral 
da juventude, aos Movimentos Juvenis. Agindo 
desta forma o Movimento Serra do Brasil estará 
dando continuidade  aos propósitos da Jornada 
Internacional da Juventude, tendo também, 
os olhos e coração abertos às reivindicações 
dos jovens que lotaram praças e avenidas do 
Brasil. Os jovens esperam que a Igreja toda, o 
Movimento SERRA, também,  façam na prática, a 
opção feita pela Conferência de Puebla em 1979, 
nestes termos: “A Igreja confia anos jovens. Eles 
são a sua esperança. A Igreja vê na juventude 
da América Latina um verdadeiro potencial  para 
o presente e o futuro de sua evangelização. Por 
ser verdadeira dinamizadora do corpo social 
e especialmente do corpo eclesial, a Igreja faz 
uma opção preferencial pelos jovens, com vistas  
à sua missão evangelizadora no Continente” 
(Puebla, 1186).        
                    

 Pe. Eugênio Luiz Bertti ao celebrar e 
Eucaristia, na capela da Casa de Retiros Siloé 
– Mosteiro de São Bento, em Vinhedo, SP.
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 João Paulo II uniu e entusiasmou; 
Bento XVI convenceu com a razão; 
Francisco fala aos corações.
O cardeal Zenon Grocholewski, prefeito 
da Congregação para a Educação 
Católica, polonês, 72 anos, começou a 
trabalhar na cúria romana antes de João 
Paulo II. 

Por que o Senhor acha que será um 
grande pontificado?
Pela simplicidade e pelo modo de falar dele, 
profundo e claro. Eu acho que, hoje, a Igreja 
precisa ter essa simplicidade, não falar “acima 
das cabeças”, mas direto para os corações, 
e esse papa sabe falar para os corações dos 
homens.

O Senhor teve que suspender uma 
viagem à América do Sul por causa 
do conclave, não foi?
Eu tinha que ir para a Argentina e acabei 
renunciando à minha viagem, para estar 
presente no conclave, mas espero poder ir logo 
para lá.

Não se considerava um “papável”?
Sou polonês, faz relativamente pouco tempo 

“Eu via no padre 
uma pessoa feliz, 

realizada, fazendo o 
bem às pessoas”

O Papa Francisco 
é um presente do 

Espírito Santo

 Pe. Fábio de Melo nasceu 
em Formiga, MG, no ano de 1971. 
É sacerdote, escritor, professor 
universitário e apresentador brasileiro, 
além de evangelizar por meio da música.

O senhor poderia dizer-nos como 
e quando foi que lhe surgiu 
o desejo de ser sacerdote? 
Cresci num contexto religioso. A figura do 
padre sempre foi positiva na minha vida. Eu via 
no padre uma pessoa feliz, realizada, fazendo 
o bem às pessoas. Em 1987 fui conhecer o 
seminário de Lavras e decidi continuar.

Quando foi que sentiu esse chamado 
para evangelizar pela música?
A música sempre fez parte da minha vida. 
Quando criança, meu pai, que era violeiro, 
percebeu minha vocação para a arte e começou 
a me incentivar, e já no seminário, aos 16 
anos, coloquei-me a serviço da evangelização 
por meio da música, que é um instrumental 
fantástico para o trabalho de evangelização. 
Foi uma forma de conciliar o meu ser padre 
com a minha musicalidade.

De onde o senhor se inspirou para 
chegar ao estilo de pregação que 
tem hoje, tão acessível aos católicos 
brasileiros?
Na vida humana. No cotidiano, encontro 
matéria para a evangelização. Quero enxergar 
a beleza nos pequenos acontecimentos da vida 
e fazer dela minha inspiração.

ENTREVISTA

que João Paulo II foi eleito, não devia ser outro 
do meu país. Estou muito contente por ter 
sido um papa de outro continente. Isto é muito 
importante para mostrar que a Igreja é universal, 
não é italiana e europeia. Eu me alegro muito 
porque elegemos este magnífico papa. Desejo 
também que seja motivo de alegria na fé para 
os argentinos.

Se Karol Wojtyla tivesse participado 
deste conclave, ele teria sido eleito? 
Ou cada papa é para uma determinada 
circunstância histórica?
É o Espírito Santo quem elege o papa. Primeiro, 
precisávamos de um papa como João Paulo 
II, que deu coragem, ânimo, entusiasmo 
para a Igreja. Depois foi necessário um papa 
intelectual, para convencer o mundo sobre a 
racionalidade da fé, sobre a cultura, a razão, 
a ciência, etc. Agora precisamos de um papa 
que fale para os corações dos homens, que 
demonstre que a força da Igreja não se volta 
só para os nossos cérebros e para a nossa 
inteligência.

O que o papa Francisco destaca 
mais?
A força da Igreja é Cristo. O papa Francisco já 
destacou isso muitas vezes. E eu gosto muito 
de ver que ele acredita na força da oração e 
pede para todos rezarem. Acredito que vai ser 
um grande pontificado.

Qual é a sua formação teológica? 
E qual foi a sua formação 
prévia à vida sacerdotal? 
Graduado em Filosofia e Teologia, antes da 
minha ordenação. Pós-graduado em Educação 
e em Teologia Sistemática e Mestre em Teologia 
Sistemática com os Jesuítas.

Você é feliz sendo sacerdote católico?
Muito feliz e realizado.

Como é evangelizar no mundo 
artístico?
Todos nós temos sede da palavra que alivia 
a existência humana. Dentro ou fora do meio 
artístico, a mensagem que Jesus deixa é a 
mesma, e o acolhimento depende do coração. 
Não tem diferença.

Qual é o papel do sacramento da 
confissão e da eucaristia na sua vida 
sacerdotal?
Eles tem o poder de restabelecer o vínculo com 
Deus. Os sacramentos são pontes que nos 
levam a Deus.

Existe alguma coletânea de vídeos 
seus? Quais são os principais livros, 
vídeos ou músicas que o senhor 
aconselha para quem queira conhecer 
o seu trabalho evangelizador?
Não existe uma coletânea de vídeos. Indico o 
livro -  “Quem me roubou de mim” . Estamos 
lançando um novo CD intitulado - “Estou aqui”. 
É um trabalho bem oracional e diz muito de 
mim.

O senhor tem um programa na Canção 
Nova. Qual é o horário? 
Apresento, na Rede Canção Nova de Televisão, 
o programa Direção Espiritual, que vai ao ar 
nas noites de quinta-feira, às 22 horas.

ENTREVISTA
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Dom Armando Círio
Arcebispo Emérito de Cascavel (PR), por 
ocasião das comemorações alusivas aos 

seus 97 anos de idade.

Destaques

Diácono Hélio Duarte de Freitas 
Júnior

 com seus pais Hélio e Maria José, membros 
da Comunidade Serra de Campo Mourão 

(PR). A Ordenação Presbiteral aconteceu no 
dia 6 de julho de 2013, em Sorriso (MT). Para 

o Movimento Serra do Brasil é uma grande 
prova de que os serranos rezam sempre 
e com muita confiança e convicção, pelas 

vocações de especial consagração, rogando 
ao Senhor da Messe chame mais operários, 
também de suas próprias famílias, como é o 

caso presente.

Padres Guilherme, Reginaldo e 
Sebastião 

Por ocasião de sua Ordenação Presbiteral, 
na Catedral de Petrópolis (RJ). Presidiu a 
ordenação S. Ex.a Dom Gregório Paixão, 

Bispo Diocesano.

Dom Antônio Carlos Altieri
 Arcebispo de Passo Fundo (RS), por ocasião 

da Ordenação Diaconal do jovem Emerson 
Fontana e Presbiteral do Diácono Diego Luiz 
Tonet. O Movimento Serra esteve presente, 
tendo à frente o IS Antoli Mello, Presidente.

S. S. o Papa Francisco 
e Dom Moacyr José Vitti

Por ocasião de visita que S.Ex.a o Arcebispo 
de Curitiba (PR) lhe fazia e, com ele, 

celebrava a Eucaristia.

Dom José Mário Scalon Angonese 
é o novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Curitiba (PR). Sua Ordenação Episcopal 
ocorreu no dia 28 de abril de 2013, no 

Santuário de Nossa Senhora Medianeira, em 
Santa Maria (RS).

Dom Sérgio Arthur Brachi
Bispo Diocesano de Ponta Grossa (PR), Pe. 
Martinho, Reitor do Seminário Menor Mãe 

de Deus, de Irati (PR), e seus seminaristas, 
por ocasião da Missa de reinauguração. Os 

serranos estiveram presentes.
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Encontros de 
Aprofundamento

 Espiritual

Santo Antônio da Platina, 
PR – Participantes do Encontro 
de Aprofundamento Espiritual 
organizado pelo IS João Romualdo 
Batista, Presidente. Foi palestrante 
o Pe. Rosinei Toniette, Assistente 
Eclesiástico. Estiveram presentes 
os serranos Alfredo Sallum, 
Coordenador Distrital; Mario 
Ferreira Martins, Coordenador 
Regional e Edgard Pimentel, 
membro do Conselho Nacional.

Mineiros, GO
A Comunidade Serra de Mineiros é exemplo 
de perseverança e de comprometimento com 
os objetivos do Movimento Serra. Vemos os 
serranos de Jataí, Portelândia e Mineiros, por 
ocasião do Encontro do Distrito 161 – GO, 
organizado pelo IS Weslley Marinho Arantes, 
Coordenador Distrital.

Curitiba, PR
Participantes do Encontro de Aprofundamento 
Espiritual do Distrito 177 que tem à frente o 
IS Rafael Meneghini. Participaram serranos 
de São José dos Pinhais, Piraquara e Cidade 
Sorriso.

Florianópolis, SC
Com grande entusiasmo, foi realizado o 
Encontro de Aprofundamento Espiritual do 
Distrito 107 – SC. Foi organizado pelo IS 
Raimundo Scarduelli, Coordenador Regional 
SUL IV – SC e contou com a participação dos 
serranos de Tubarão, Joinville e Florianópolis – 
Centro, Estreito e Coqueiros.

Novo Hamburgo, RS 
Participantes do Encontro de Aprofundamento 
Espiritual do Distrito 128 – RS, que tem como 
Coordenadora a IS Marli Helena Plentz. 
Participaram os serranos de São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Igrejinha e Taquara.

Guarapuava, PR
O Distrito 168 – PR, que tem na coordenação 
o IS Mauri Pedroso, realizou seu Encontro 
de Aprofundamento Espiritual que contou 
com os membros das Comunidades Serra de 
Cândido de Abreu, Pitanga, Turvo, Manoel 
Ribas e Guarapuava. Aconteceu no Seminário 
Diocesano Mãe de Deus.

Palmares, PE
Pe. Agivaldo, Assistente Eclesiástico; IS José 
Hemetério e Esposa, da CS do Recife; IS 
Marcílio Augusto, Coordenador Distrito102 
– PE e o IS Agenor Gomes, Presidente da 
Comunidade Serra de Palmares, que organizou 
o encontro.

Moreno, PE
  Pe. Agivaldo Lessa (Serra Palmares) IS 
Inês, Presid. Serra Moreno junto do Diác. 
Ivande, IS Marcílio Augusto, Distrito 102 – PE 
e irmãs serranas da Comunidade Serra 251 – 
Imaculada Conceição / Moreno – PE.
Participantes do Encontro de Formação e 
Espiritualidade Distrito 102
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Expansão do 
Movimento

 Serra, 
do Brasil

REGIONAL SUL I – SP
 Novas Comunidades Serra estão 
surgindo em várias localidades do Estado de 
São Paulo. Deve-se ao trabalho incessante 
dos IS. Affonso José Iannone – Representante 
Internacional; Janete de Barros Bertolini – 
Coordenadora Regional; Elizabete S. Zaha, 
Coordenadora Distrital 110 e Cristino Gilmar do 
Nascimento, Coordenador Distrital 113.

Pe. Edicarlos da Silva, Paróquia Santo Cristo, 
em Cidade Tiradentes.

Pe. Pedro Grimaldo Pinto, Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida,em Caieiras.

Pe. Eugênio Luiz Bertti, Paróquia Basílica 
Nossa Senhora de Belém, em Itaitiba.

Dom Vicente 
Costa, Bispo 
Diocesano de 

Jundiaí, com o Pe. 
Alberto Simonato, 

responsável 
pela Pastoral Vocacional / SAV da Diocese e 

membros do Movimento Serra do Brasil.

Pe. Ronaldo Lins de Oliveira, Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, em Vila Ramos – Franco da 

Rocha.

Pe. Francisco Xavier, Paróquia Nossa Senhora 
da Esperança, em Caieiras.

Pe. Edilson Arlindo da Rocha, Paróquia São 
Benedito, em Francisco Morato.

Pe. Alex de Oliveira Muniz, Paróquia Santo 
Antônio, em Vila Rosina – Caieiras.  

Pe. Flávio Heliton, Paróquia São Francisco de 
Assis, Jaguaré, Região Lapa – São Paulo.

Pe. Ademir Leme, Assistente Eclesiástico, IS. 
João Baptista Pinto, Presidente; IS. Elisabete 

Satomi Zaha, Coordenadora Distrital e 
membros da CS de Ourinhos.

REGIONAL LESTE I – RJ
 A Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda, 
da qual é Pastor S. Ex.a Dom Francesco Biasin 
tem visto significativa expansão do Movimento 
Serra. Já possui quinze Comunidades Serra 
agregadas e mais de uma dezena iniciadas, 
graças ao trabalho incessante da IS Maria Ilda 
Monteiro de Castro, Coordenadora Distrital 176 
e da IS Maria das Graças S. Brito, Coordenadora 
Regional. Nas fotos abaixo, as comunidades 
recentemente iniciadas.

Nossa Senhora das Graças, que tem na 
coordenação o IS Carlos Tolentino

São Sebastião – Retiro. Coordenador IS Luiz 
Rodrigues

Nossa Senhora de Fátima – Barra do Pirai. 
Coordenador IS Delson

Nossa Senhora da Conceição – Bairro 
Conforto. Coordenadora IS Regina Maria 

Xavier Pereira
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A voz 
da 

Igreja

Maria, meta dos que 
se unem a Jesus  

   Papa Bento XVI

 No coração do mês de agosto, os 
cristãos do Oriente e do Ocidente comemoram 
conjuntamente a festa da Assunção de Maria 
Santíssima ao céu. Na Igreja Católica, o dogma da 
Assunção – como se destacou – foi proclamado 
durante o Ano Santo de 1950, pelo meu venerado 
predecessor, o Servo de Deus Papa Pio XII. Tal 
comemoração, no entanto, tem suas raízes na fé 
dos primeiros séculos da Igreja. No Oriente, ela 
é chamada ainda hoje de “Dormição da Virgem 
Maria”. Em um antigo mosaico da Basílica de 
Santa Maria a Maior de Roma, que se inspira 
no ícone oriental da Dormitio, representa-se os 
Apóstolos que, sendo advertidos pelos anjos 
sobre o final terreno da Mãe de Jesus, reúnem-

 As pessoas consagradas correm muitas 
vezes o risco de amar a Deus “só com a cabeça”, 
sem implicar o amor afetivo humano. No entanto, 
rejeitar o amor humano como algo oposto ao amor de 
Deus pode ser um obstáculo à nova evangelização. 
O amor “sofre de uma separação nefasta, não só na 
mentalidade do mundo secularizado, mas também 
do lado oposto, entre os crentes e, em particular, 
entre as almas consagradas. Poderíamos formular 
a situação, simplificando ao máximo, assim: temos 
no mundo um ‘eros’ sem ‘ágape’; e entre os crentes, 
temos frequentemente um ‘ágape’ sem ‘eros’”.
 O ‘eros’ sem ‘ágape’ é um amor romântico, 
mas comumente passional, até violento. Um amor 
de conquista, que reduz fatalmente o outro a 
objeto do próprio prazer e ignora toda dimensão de 
sacrifício, de fidelidade e de doação de si.” O ‘ágape’ 
sem ‘eros’, em contrapartida, é um “amor frio, um 
amar parcial, sem a participação do ser inteiro, mais 
por imposição da vontade do que por ímpeto íntimo 
do coração”, em que “os atos de amor voltados para 
Deus parecem aqueles de namorados desinspirados, 
que escrevem à amada cartas copiadas de modelos 
prontos”. “Se o amor mundano é um corpo sem 
alma, o amor religioso praticado assim é uma alma 
sem corpo”, afirmou. “O ser humano não é um anjo, 
um espírito puro; é alma e corpo substancialmente 
unidos: tudo o que ele faz, amar inclusive, tem que 
refletir essa estrutura. ” 
 A chave é o apaixonar-se pessoal por Cristo. 
“A beleza e a plenitude da vida consagrada depende 
da qualidade do nosso amor por Cristo. É só o que 
pode nos defender dos altos e baixos do coração. 
Jesus é o homem perfeito; nele se encontram, 
em grau infinitamente superior, todas aquelas 
qualidades e atenções que um homem procura 
numa mulher e uma mulher no homem”. “O amor 
dele não nos elimina necessariamente a sedução 
das criaturas e, em particular, a atração do outro 
sexo (ela faz parte da nossa natureza, que Ele criou 
e não quer destruir). Mas nos dá a força para vencer 
essas atrações com uma atração mais forte. ‘Casto’, 
escreve São João Clímaco, ‘é quem afasta o eros 
com o Eros’.

O talento das 
mulheres a 

serviço do Serra
 Na oração do Ângelus do Vaticano, do dia 
09/06/2013, o Papa Francisco afirmou que “O sentimento 
de compaixão expressado por Cristo no Evangelho 
refere-se às entranhas maternas”. Talvez essa afirmação 
nos pegue de surpresa, em razão da fé que professamos 
ter em seus escritos sempre palavras dirigidas no 
masculino, embora através de linguagem subliminar, a 
presença feminina na vida de Cristo seja muito forte. 
Basta lembrar que, para fazer sua peregrinação na terra, 
teve de nascer de um útero feminino. Aquela que se deu 
por inteiro, “faça-se em mim segundo a tua Palavra”. (Lc 
1,38)
 Essa oração me fez pensar em duas coisas: 
Primeiro: sobre a humildade de Papa Francisco. Em 
minha caminhada, pude acompanhar quatro Papas, 
João Paulo I que teve papado exíguo, apenas 33 dias. 
João Paulo II, que foi marcante pela sua personalidade, 
carisma e santidade. Bento XVI, hoje Papa emérito, 
pelo sua intelectualidade e simpatia. Já Francisco 
vem resgatar para a Igreja o caráter de simplicidade e 
humildade que Igreja necessita para se sustentar na Fé. 

 A segunda questão que me veio refere-se 
às mulheres. No passado, o Movimento Serra era 
eminentemente formado por homens. O Brasil foi 
pioneiro na inserção de mulheres em suas comunidades, 
e vem crescendo de maneira bastante acentuada. Há 
comunidades que têm em sua maioria mulheres e que 
desempenham suas funções de maneira exemplar. 
Contribuindo enormemente para o crescimento do Serra 
no Brasil. Hoje contamos com Coordenadoras Regionais 
e Distritais, com presidentes e vices, além de muitas que 
formam um todo, e contribuem de maneira discreta, mas 
contundente.
 Ainda, lembrando-se do Ângelus, o Papa 
Francisco afirma, “Deus ama e compreende o sofrimento 
dos homens como uma mãe compreende seus filhos”. 
Tenho certeza de que a união de homens e mulheres 
no movimento Serra muito engrandece o movimento, 
fortifica e aumenta as possibilidades de crescimento 
de sacerdotes. A Rainha e Mãe dos vocacionados 
compreenderá como nunca os esforços e nos brindará 
com muitos e muitos santos sacerdotes. Por tudo isso 
busquemos sempre a unidade na Fé, na esperança e na 
caridade. Caridade de filhos que buscam no colo mãe o 
acolhimento para se fortalecer. 

Luiz Albino de Paiva, 
Diretor de Planejamento do MSB

O perigo de 
“amar sem o 

coração”  
Pe. Canalamessa

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de 
Belém do Pará

“Temos a alegria de ver na Igreja o 
multiplicar-se de jovens, rapazes e moças, 
que enxergam um horizonte diferente em 
sua vida, fazendo notar que as vocações 
para a vida consagrada estão nas nossas 
famílias’.
Dom Alberto dirige aos pais um apelo: que 
comecem a perguntar em casa o que Deus 
quer de seus filhos e não somente o que 

As vocações para a vida consagrada estão nas 
nossas famílias

eles querem ser na vida. “Não reduzam 
os horizontes das novas gerações a 
interesses limitados como “o que você 
quer?, ou “como você terá maiores 
salários?”, ou ainda apenas a posição 
social relevante” - diz Dom Alberto. Esses 
temas são importantes, “desde que as 
perguntas a respeito de plano e vontade de 
Deus comecem a ocupar os pensamentos 
e a orientar rumos das novas gerações. 
Não nos permitamos diminuir o que Deus 
pode oferecer-lhes!”.

se ao redor do leito da Virgem. No centro está 
Jesus, que tem entre os braços uma menina: é 
Maria, que se fez “pequena” para o Reino, e que 
é conduzida pelo Senhor ao céu.
 Na página do Evangelho de São Lucas, 
da liturgia de hoje, lemos que, “naqueles dias, 
Maria partiu apressadamente para a região 
montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá” 
(Lc 1,39). Naqueles dias, Maria se apressava 
para ir da Galileia a uma cidadezinha próxima 
de Jerusalém, para reunir-se com sua parente 
Isabel. Hoje, nós a contemplamos subindo à 
montanha de Deus e entrando na Jerusalém 
celeste, “vestida com o sol, tendo a lua debaixo 
dos pés e, sobre a cabeça, uma coroa de doze 
estrelas” (Ap 12,1).
A página bíblica do Apocalipse, que lemos na 
liturgia desta solenidade, fala de uma luta entre a 
mulher e o dragão, entre o bem e o mal.
 É um mistério grande o que hoje 
celebramos e, sobretudo, é um mistério de 
esperança e de alegria para todos nós: em Maria, 
vemos a meta rumo à qual caminham todos os 
que sabem unir sua própria vida à de Jesus, 
que sabem segui-lo como Maria o fez. Essa 
festa fala do nosso futuro, nos diz que também 
nós estaremos ao lado de Jesus, na alegria de 
Deus; e nos convida a ser valentes, a crer que 
a potência da Ressurreição de Cristo pode agir 
também em nós e converter-nos em homens 
e mulheres que, cada dia, tentam viver como 
ressuscitados, levando a luz do bem à escuridão 
do mal que existe no mundo.
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 Honra teu pai e tua mãe, para que se 
prolonguem seus dias na terra (Dt 5, 16).
No Evangelho de Lucas encontramos o seguinte 
texto a respeito de Jesus: “Em seguida, desceu 
com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe 
guardava todas essas coisas no seu coração. 
E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e 
graça, diante de Deus e dos homens.” (Lc 2, 
51). Esse mandamento está expresso de uma 
forma positiva de deveres a cumprir. Não deixa 
de ser um respeito à vida. Diz diretamente aos 
filhos em suas relações com o pai e a mãe, e, 
diz também em relação ao parentesco com os 
membros da família.
Honrar pai e mãe significa prestar honra, afeto. 
É também dar afeto e reconhecimento aos 
avós, aos antepassados. São os deveres de um 
aluno para com o professor; dos empregados 
para com os patrões.

“O quê você acha dessa Ave Maria ser repetida 
tantas vezes?” Qual é o ponto disto ?
  Agora, entendo que cada vez que eu orar, 
cada Ave Maria é uma linda rosa oferecida para a 
Virgem. Tenho certeza de que todos vocês conhecem 
esta bela oração, que é o terço.  Conta a lenda 
que um irmão leigo (não sacerdote) da Ordem dos 
Dominicanos, não sabia ler nem escrever, logo não 
podia ler os Salmos, como era costume nos Mosteiros 
da época. Então, quando ele terminou seu trabalho, 
à noite (ele era o cozinheiro, o jardineiro, etc ...), foi 
para a Capela do Convento e se ajoelhou na frente 
da imagem da Virgem Maria, e recitou 150 Ave Marias 
(o número dos Salmos). A seguir se retirou para sua 
cela para dormir. Na manhã seguinte, ao amanhecer, 
diante de todos os seus irmãos,  foi para a Capela 
para repetir o hábito de saudar a Virgem. O Superior 
observava, a cada dia, que ao chegar à Capela para 
celebrar as orações da manhã, com todos os Monges, 
havia um aroma delicioso de rosas recém-cortadas, 
bem ornamentadas nos vasos, belíssimas, e bateu-
lhe a curiosidade. Perguntou a todos os encarregados 
de decorarem o altar da  Virgem so bre o tal aroma, 
tão bom, e, para sua surpresa, não obteve nenhuma 
resposta, assim como soube, também, que nenhum 
deles retiravam rosas do jardim. O irmão leigo ficou 
gravemente doente, e  os outros monges notaram que 
o altar da Virgem não tinha as rosas habituais, logo 
deduziram que era o irmão quem colocava as rosas. 
Mas como? Ninguém jamais o havia visto deixar o 
Convento e tampouco sair para comprar as belas 
rosas. Entretanto, certa manhã,  todos os Monges 
presenciaram, espantados,  o irmão leigo ajoelhado 
diante da imagem da Virgem, recitando as Ave-
Marias, e, ao recitar a oração para Nossa Senhora, 
uma rosa aparecia no vaso. Nesse dia, no final de 
suas 150 orações, caiu morto aos pés da Virgem. 
 Ao longo dos anos, Santo Domingo de 
Guzmán, por uma revelação da Santíssima 
Virgem, dividiu as 150 Ave-Marias em três grupos de 
50, associadas à meditação da Bíblia: Os Mistérios 
Gozosos, os Mistérios Dolorosos e os Gloriosos, 
e o Beato João Paulo II adicionou os Mistérios 
Luminosos. Assim, toda vez que você recitar 150 
Ave-Marias, estará entregando 150 rosas para a Mãe 
Divina. Carregue seu ROSÁRIO DIARIAMENTE - 
Quando você carrega o seu rosário torna-se uma dor 
de cabeça para Satanás - Quando você usa o seu 
Rosário, Satanás entra em colapso - Quando ele vê 
você rezar o Terço, desaparece! Vamos rezar o Terço 
todos os dias, de modo que ele desapareça.  
  Pe. João Nalon, Ass. Eclesiástico 

da CS de São Jorge D’Oeste, PR

O significado da saudação “Pace e Bene” 
pronunciada por Francisco
 A saudação franciscana de “Paz e Bem”, “ Pace 
e Bene”, tem sua origem na descoberta e na vocação 
do envio dos discípulos, que São Francisco descobriu 
no Evangelho, e que ele colocou na Regra dos Frades 
Menores - “o modo de ir pelo mundo”. Lucas (10,5) fala 
na saudação “A paz esteja nesta casa”, e Francisco 
acrescenta que a saudação deve ser dada a todas as 
pessoas que os frades encontrarem pelo caminho: “O 
Senhor vos dê a paz”. No seu Testamento, Francisco 
revela que recebeu do Senhor mesmo essa saudação. 
Portanto ela faz parte de sua inspiração original de vida: 
anunciar a paz. Muito antes de São Francisco, o Mestre 
Rufino (bispo de Assis, na época em que Francisco 
nasceu), já escrevera um tratado, “De Bono Pacis” - “O 
Bem da paz” e, que certamente deve ter influenciado a 
mística da paz na região de Assis. Havia, então, diferentes 
formas de saudação da paz, entre elas, a de “Paz e Bem”. 
 
A paz interior como fundamento da paz exterior 
 Na Legenda dos três companheiros (58), São 
Francisco dá, para seus frades, o significado único para 
a paz:”A paz que anunciais com a boca, mais deveis tê-
la em vossos corações. Ninguém seja por vós provocado 
à ira ou ao escândalo, mas todos por vossa mansidão 
sejam levados à paz, à benignidade e à concórdia. Pois 
é para isso que fomos chamados: para curar os feridos, 
reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão no 
erro”. 
   
O Bem da paz - o “Sumo Bem” 
 Deus, Sumo Bem, é a experiência fundamental 
de Francisco, o ponto de partida de sua espiritualidade. 
Nela se fundamenta a vida franciscana, como resposta 
de amor, configurando o amado ao Amor. Portanto, 
“Bem” é Deus-Amor, é a caridade. Deus, o Sumo 
Bem, chamou a todos a participarem do seu Ser, não 
no sentido de “soma de todos os bens divinos”, mas 
Deus, “bem único”. Por isso a atitude típica de São 
Francisco é o êxtase adorante, e a decisão de estar 
sempre a serviço deste Deus; um serviço que nasce da 
alegria da gratidão. É a atitude que projeta em Deus a 
completude de si mesmo, que leva a renúncia a tudo, 
até à posse de Deus. Francisco descobre, nesse 
“vazio”, a presença de Deus, unicamente como “dom”.  
        
“Paz e Bem” - A paz se constrói pela caridade 
 Portanto, a saudação franciscana de “Paz e 
Bem” é um programa de vida, é uma forma evangélica 
de viver o espírito das bem-aventuranças. Nessas 
duas pequenas palavras, esconde-se um dinamismo e 
uma provocação: saudar alguém com “Paz e Bem” é o 
mesmo que dizer: o amor de Deus, que trago em meu 
ser, é a mesma pessoa que reconheço nos outros e no 
mundo, e, por causa dEle, devemos viver a caridade - o 
Bem - entre nós. Daí que, a paz só se constrói por meio 
da caridade (o Bem), porque a caridade é “forte como a 
morte” (ct 8,6); à qual ninguém resiste e, quando vem, 
mata o mal que fomos, para que sejamos outro bem.

O quarto 
dos Dez 

Mandamentos 
da Lei de Deus

A História do 
Rosário

Nossa 
Homenagem

 O IS Geraldo Ferreira Lima, que é 
visto ao lado com sua esposa, Lúcia, acaba 
de deixar o Movimento Serra do Brasil, ao 
qual pertenceu por mais de três décadas, 
para estar junto ao Senhor da Messe, ao 
qual, em sua vida terrena, tanta vezes 
suplicou, em favor das vocações de especial 
consagração: Sacerdócio e vida religiosa. 
Sempre esteve presente – com sua alegria e 
palavras de entusiasmo – aos eventos Serra 
locais e nacionais. Os serranos do Brasil 
têm nele um verdadeiro modelo de oração, 
de amor ao Serra, à Igreja e, especialmente, 
de santidade. Deus seja louvado por nos 
ter dado o Lima, como nosso irmão muito 
amado.

Catequese do Pe. Reginaldo 

Os deveres, o respeito para com os pais, para 
com os tutores, nos dão frutos espirituais e 
temporais, como paz e prosperidade.
 A não observância desse mandamento 
traz danos à família e, nesse contexto, temos 
que entender que a família é um valor. É 
a célula da vida social. É algo sagrado. O 
quarto mandamento fala justamente da 
responsabilidade para com os deficientes 
da família. O termo família implica cuidado, 
responsabilidade dos jovens para com os mais 
velhos, pois lugar de idoso não é no asilo, mas 
no convívio familiar.
Lembremos que o esse mandamento é uma 
luz no meio de uma sociedade de profundas 
sombras. A família é a garantia de uma 
sociedade sadia. Os deveres dos filhos são: 
respeito filial aos pais, docilidade à obediência, 
guardar os preceitos dos pais, respeitar as 
instruções.
 Os pais são os primeiros responsáveis 
pela educação dos filhos e não devem passar 
essa responsabilidade a outros. Os pais 
devem lidar com os filhos, não como seus, mas 
filhos de Deus, respeitando-os como pessoas 
humanas. O lar é um ambiente natural para o 
ser humano. Na solidariedade e na cidadania 
é função dos pais evangelizarem os filhos. A 
educação para a fé, por parte dos pais, deve 
começar na mais tenra infância. Os filhos 
devem ser providos nas necessidades físicas 
e espirituais.

O significado da saudação 
“Pace e Bene” pronunciada

 por Francisco
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Serra em 
Ação

 Alísio e Luiza Rosa Schaefer, da CS de 
Florianópolis-Estreito, por ocasião das Bodas de Ouro. 
Com eles os convidados.

 Camomilas Vocacionais, de Vilta Redonda 
(RJ), reunidas na casa de Dona Terezinha, fundadora, 
comemorando a fundação do grupo.  

Pe. Santo Pelizer
 Fundador da Comunidade Serra de Cascavel 
(PR) - (1973) com os serranos
Sérgio Grapegia e Edgard Pimentel.

São Joaquim da Barra (SP)  
 Os membros da Comunidade Serra são vistos 
com o Pe. Toninho de Franca, por ocasião de Missa 
pelos vocacionados. 

Passo Fundo, RS
 Dom Liro Vendelino Meurer , Bispo Auxiliar, 
com o casal Antoli e Salete, Presidente da Comunidade 
Serra de Passo Fundo (RS).

São Leopoldo, RS
 A Comunidade Serra de São Leopoldo acaba de 
comemorar, com solene Missa de Ação de Graças, seus 
40 anos de fundação. Na ocasião foram homenageados 
o Pe. Ruberto Jeguer, fundador e primeiro Assistente 
Eclesiástico e o IS Hermenegildo Ré, igualmente 
fundador da CS de São Leopoldo.

Pelotas, RS
 Casal Presidente da Comunidade Serra de 
Pelotas, IS. Maria Margarete e Gilberto da Silva, que vêm 
realizando magnífico trabalho, tanto de ordem espiritual, 
quanto de consolidação do Movimento Serra.

Aparecida, SP
 Pe. José Oscar Bandão e membros da 
Comunidade Serra de Aparecida, que tem à frente o IS 
Orlando Pereira Reis. Com eles os serranos Fernando 
Barreto e Deusdeth Dias dos Santos, membros do 
CNSB.

Belo Horizonte, MG
 Dom Sebastião Roque Rabelo Mendes, 
Arcebispo Emérito de Belo Horizonte e Dom Gil Antônio 
Moreira, Bispo Diocesano de Juiz de Fora, por ocasião de 
Retiro Espiritual realizado na Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, em Itapecirica (MG). Dele participou nossa 
IS Nininha.

Colorado, RS
 Pe. Diego Luiz Tonet, por ocasião de sua 
Ordenação Sacerdotal, na Paróquia São João Batista, 
em Colorado. Com ele os tios Adelino e Maria Lisete 
Bridi, da Comunidade Serra de Guarapuava (PR) e, na 
segunda foto, com seus pais e familiares.

Turvo, PR
 Reunião e solenidade de posse da nova 
Diretoria da CS do Turvo, tendo à frente a IS Jociele 
Moreira. Ocorreu na Missa celebrada pelo Pe. Luis e 
contou com a presença do Coordenador Distrital IS 
Mauri Pedroso. Na foto são vistos serranos locais e de 
Guarapuava.

São Jorge D’Oete, PR
 Padres Marcelo Holdefer e João Nalon, com 
os serranos Arimar Celi, Coordenador Distrital e Roque 
Bortoloto, Presidente da CS de São Jorge D’Oeste, com 
suas esposas.

Curitiba, PR
 Pe. Guilherme Tracy, fundador e diretor da 
Comunidade Vida Nova, de Curitiba, por ocasião de 
seus oitenta e quatro anos de vida. Com ele o casal 
Serra Edgard e Ignez Pimentel.

São José dos Pinhais, 
PR

 Dom Francisco Carlos 
Bach, Bispo Diocesano, 
por ocasião do Dia 
Mundial de Oração pelas 
Vocações. Com ele são 
vistos o Pároco e a IS 
Carmen Sefrin, Presidente. 
Os participantes da Missa 
e vigília de Orações, com 

destaque para os seminaristas da diocese.



20 21edição 114 - Agosto/2013   edição 114 - Agosto/2013   

Atualidades

Juazeiro do Norte, CE
 Participantes da Romaria aos pés da 
imagem do Padre Cícero. Grande demonstração 
de fé.

Um sacerdote, uma freira, uma 
mística e uma rainha: beatos em 

breve 
 O papa autoriza a Congregação para as 
Causas dos Santos a promulgar os decretos 
sobre as virtudes  heroicas de três futuros 
beatos.
 - Um sacerdote, uma freira, uma mística 
leiga e até uma rainha: é peculiar a lista dos 
servos de Deus de quem a Igreja reconheceu 
o milagre e que, portanto, serão proclamados 
beatos. Os decretos sobre as suas virtudes 
heroicas foram promulgados, hoje, pela 
Congregação para as Causas dos Santos, 
após a autorização concedida ontem pelo papa 
Francisco ao respectivo prefeito, cardeal Angelo 
Amato, SDB. Na audiência de ontem, 2 de maio, 
o Santo Padre aprovou a promulgação dos 
decretos sobre os milagres de duas, entre os 
novos beatos: a Venerável Serva de Deus Maria 
Cristina de Savoia, rainha das Duas Sicílias, a 
“rainha dos pobres”, nascida em 14 de novembro 
de 1812, em Cagliari, e falecida em 31 de janeiro 
de 1836, em Nápoles, na Itália; e a Venerável 
Serva de Deus Maria Bolognesi, mística leiga 
que padeceu no próprio corpo os sofrimentos 
de Jesus, nascida em 21 de outubro de 1924, 
em Bosaro, e falecida em 30 de junho de 1980, 
em Rovigo, também na Itália. A congregação 
publicou ainda os decretos sobre as virtudes 
heroicas do Servo de Deus, Joaquim Rosselló i 
Ferrà, sacerdote, fundador da congregação dos 
Sagrados Corações de Jesus e Maria, nascido 
em 28 de junho de 1833, em Palma de Mallorca, 

Aniversário da beatificação de 
João Paulo II 

 “Hoje, no segundo aniversário da 
beatificação de João Paulo II, dou minhas 
boas-vindas aos peregrinos poloneses. Saúdo 
o grande grupo de peregrinos da diocese de 
Kalisz, e o grupo do Santuário de Pólko. Saúdo 
os seminaristas e os educadores dos Seminários 
de Pelplin e de Bialystok”. disse o Santo Padre. 
“Que a vossa vida esteja cheia da fé, da caridade 
e da coragem apostólica de João Paulo II”, 
continuou o papa Francisco. “Para todos vós e 
para toda a Polônia invoco a proteção da Mãe 
de Deus e todo o dom da Providência Divina. 
Abençoo-vos de coração”. Karol Józef Wojtyła, o 
papa João Paulo (1920 - 2005), foi proclamado 
beato pelo Papa Bento XVI, no dia 1° de maio de 
2011. 

Mais de três mil adultos britânicos 
não anglicanos se incorporam à 

Igreja católica 
 Nas semanas da Quaresma, os adultos 
que se preparam para ser batizados como 
católicos, ou que vêm de outras Igrejas cristãs e 
querem entrar em plena comunhão com a Igreja 
Católica, participam dos ritos de apresentação 
perante o bispo e a comunidade. Algumas 
conferências episcopais divulgam o número 
de adultos que deve incorporar-se à Igreja na 
Páscoa. Nas dioceses da Inglaterra e de Gales, 
são 3.080 os adultos que participam dos ritos 
de iniciação, cuja culminência é o seu batismo 
ou plena incorporação. É uma quantidade 12% 
menor que a de 2012, quando 415 adultos a mais 
que neste ano passaram a professar a fé católica. 
Em 2011, ano da visita do papa ao Reino Unido, 
foram 3.943 os adultos ingleses e galeses que se 
tornaram católicos.
 Esses dados não incluem as pessoas 
de tradição anglicana que ingressam na Igreja 
Católica através do Ordinariato de Nossa 
Senhora de Walsingham, presidido pelo bispo 
Keith Newton, antes anglicano, que conserva 
elementos da liturgia e da herança anglicana 
dentro da Igreja católica. Em 2012, o Ordinariato 
cresceu com a incorporação de 200 adultos. Em 
2011 tinham sido 796 os adultos que ingressaram 
nele.

Agosto
 Mês Vocacional

Nossa homenagem aos 
seminaristas

 O Movimento Serra do Brasil 
deseja prestar homenagem aos jovens 
vocacionados, seminaristas – que se 
encontram, em seminários de várias 
dioceses brasileiras, na caminhada em 
busca do ALTAR. O grande objetivo/
carisma do Serra é o apoio aos 
vocacionados e consagrados, através 
da oração e do trabalho. Com muita 
piedade e dedicação buscam cumprir 
essa importante e urgente missão, na 
Igreja.

Seminário Menor, de Irati, Diocese de Ponta 
Grossa, Paraná

Seminário Mãe de Deus, Diocese de 
Guarapuava, Paraná

Seminário Pio X, Arquidiocese de Belém do 
Pará

Seminaristas da Diocese de Marabá, Pará
Seminaristas da Diocese de Estância, Sergipe

Seminário Rainha das Missões, Diocese de 
União da Vitória, Paraná

na Espanha, e ali falecido, em 20 de dezembro 
de 1909; e as virtudes heroicas da Serva de Deus 
Maria Teresa de São José, batizada como Joana 
Kierocinska, fundadora da congregação das 
Irmãs Carmelitas do Menino Jesus, nascida em 
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Dia 21 – Terça-Feira - Aguardado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, em São Paulo, pelo IS. 
Affonso José Iannone, com quem cumpriu todo 
o roteiro abaixo.
- Visita ao Pe. Edicarlos da Silva, Pároco da 
Paróquia Santo Cristo, em Cidade Tiradentes, 
São Paulo, SP 
- Visita ao Pe. Pedro Grimaldo Pinto, Paróquia N. 
S. Aparecida, em Caieiras, SP 
- Visita à Basílica dos Arautos do Evangelho, em 
Caieiras, SP
- Missa na Paróquia Santo Antônio, com o Pe. 
Pio José Braga da Silva, Pároco e Assistente 
Eclesiástico e membros da Comunidade Serra 
de Caieiras, SP
- Reunião da Comunidade Serra de Caieiras, SP, 
sob a presidência da IS Laide Oliveira Rosa e 
presença de significativo número se serranos.

Dia 22 – Quarta-Feira - Visita a Dom Vicente 
Costa, Bispo Diocesano de Jundiaí, SP e ao Pe. 
Alberto Simionato, Responsável pela Pastoral  
Vocacional/SAV da Diocese.
- Visita à Comunidade Serra de Bragança 
Paulista, SP - Recebidos pelo Presidente do 
MSB – IS. Geraldo Ajudarte
- Visita ao Pe. Eugênio Luiz Bertti, Pároco da 
Basílica de Nossa Senhora de Belém, em Itatiba, 
SP 
Recebidos pelo casal Serra Luiz e Bárbara 
Ferreira da Silva, que ofereceram jantar, em sua 
residência.

Dia 23 – Quinta-Feira - Visita ao Pe. Ronaldo 
Lins de Oliveira, Pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, em Vila Ramos - Franco da 
Rocha, SP 
- Visita ao Pe. Francisco Xavier, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em 
Caieiras, SP  
- Visita ao Pe. Edilson Arlindo da Rocha,  
Paróquia São Benedito, em Francisco Morato, 
SP 
- Visita ao Pe. Alex de Oliveira Muniz, na Vila 

 Diretores do Movimento Serra do 
Brasil, reunidos em Vinhedo (SP) para oração, 
estudo e reuniões destinadas a determinar a 
caminhada futura.

 Pe. Pedro Grimaldo, da Paróquia N. 
S. Aparecida, de Caieiras (SP), sendo visitado 
pelos serranos Laide Oliveira Rosa, Janete de 
Barros Bertolini e Affonso Iannone.

 Pe. Flávio Heliton e Vânia Kawamoto, 
da Paróquia São Francisco de Assis, no 
Jaguaré, Lapa, São Paulo (SP), visitado por 
serranos de Caieiras e CNSB.

 Pe. Pio José Braga da Silva, da 
Paróquia Santo Antônio e membros da CS 
de Caieiras (SP) pro ocasião de visita que lhe 
fizeram os IS Iannone e Sebben. 

 Pe. Eugênio Luiz Bertti, da Paróquia 
Nossa Senhora de Belém, recebendo os 
serranos Sebben, do MSB e o casal Bertolini, 
Coordenador Regional Sul I – SP.

 Pe. Alex de Oliveira Muniz, da Vila 
Rosina, em Caieiras (SP). Com ele a IS Janete 
de Barros Bertolini.

Rosina, em Caieiras, SP 
- Reunião com o Pe. Flávio Heliton e Vânia 
Kawamoto, na Paróquia São Francisco de Assis, 
no Jaguaré, Região LAPA, em São Paulo, SP.

Dia 24 – Sexta-Feira - Residência do casal 
Serra Affonso José e Hilda Iannone, em São 
Paulo, SP
Segue para Vinhedo (SP), Casa de Retiros ‘Siloé’, 
para o início do encontro/reunião dos membros 
Diretores e Coordenadores do Movimento Serra 
do Brasil.
- Recita do Rosário Vocacional, na capela da Casa 
de Retiros ‘Siloé’. Contou com a participação de 
serranos de várias partes do Brasil já presentes.
- Reunião Preliminar da Diretoria Executiva do 
Movimento Serra do Brasil e convidados. 
- Reunião das Comissões Permanentes do 
Movimento Serra do Brasil – destaques para 
os pronunciamentos dos IS Fernando Barreto – 
Comissão de Romarias Serra;  IS. Oraida Laroque 
de Medeiros – Comissão de TLS Treinamento 
de Liderança Serra; IS. João Rodini Luiz – 
Comissão de Comunicações; IS. Ivo Benedet - 
Comissão de Congressos e Convenções. Falou 
sobre a próxima Convenção Nacional a IS. 
Marta Nou Falcão, de Salvador (BA). IS. Edgard 
Ribeiro Pimenel – Comissão de Expansão e 
Consolidação do MSB. Concluiu com a Oração 
da Noite.

Dia 25 – Sábado - Oração da Manhã e meditação
- Reunião da Diretoria Executiva do Movimento 
Serra do Brasil e convidados. Foram tratados os 
assuntos da PAUTA e Diversos Assuntos – com 
destaque para o Pedido de Auxilio da CNBB - 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para 
a realização do 2° Seminário Nacional sobre a 
Formação Presbiteral, tendo sido aprovada a 
verba de quinze mil reais.
- Missa de Ação de Graças celebrada pelo Pe. 
Eugênio Luiz Bertti, de Itatiba, SP
Em sua Homilia, após breve reflexão sobre 
as leituras, relatou – com muita emoção – 
como surgiu sua vocação à Vida Consagrada 
Presbiteral. 
- Encontro e Reunião do Regional SUL I – SP, 
sob a presidência da IS. Janete de Barros 
Bertolini, Coordenadora Regional. Contou com a 
presença dos Coordenadores Distritais IS. José 
Vicente Pinto Pereira, de Ribeirão Preto – Distrito 
52; Elisabete S. Zaha, de Marília – Distrito 110; 
Maria Cleide Patrizi, de São Carlos – Distrito 
141, IS. Affonso José Iannone, Representante 
Internacional, de São Paulo (SP) e grande número 
de presidentes e membros de Comunidades 
Serra.

Relatório

De viagem do Secretário Executivo do 
MSB, em visita ao Regional SUL I – SP

Dos dias 20 a 26 de maio de 2013
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O Aprofundamento Espiritual é uma bênção

 Anualmente, o Movimento Serra do Brasil realiza, em cada um de seus Regionais ou Distritos 
o ‘Encontro de Aprofundamento Espiritual’. São um ou dois dias de muita oração, meditação, estudo e 
fortalecimento das ‘verdadeiras amizades’ entre seus membros. É, também, um momento para refletir 
sobre as atividades realizadas e propor novas para o ano seguinte. Desses encontros têm surgido 
maravilhosas experiências e sugestões. Elas têm contribuído, de forma evidente e magnífica na busca 
do cumprimento dos objetivos do Movimento Serra, de sua consolidação e expansão. Alguns Regionais 
menos atentos têm encontrado, no exemplo dos demais, a coragem de procurar imitá-los. Que bom!
 Na foto acima vemos o EAE do Distrito 168, realizado no Seminário Diocesano de Guarapuava 
(PR). Contou com a participação, palavra e bênção de S. Ex.a Dom Antônio Wagner da Silva, Bispo 
Diocesano, do Pe. José Alir Moreira (Zezinho) e uma centena de membros das Comunidades Serra de 
Cândido de Abreu, Pitanga, Turvo, Manoel Ribas e Guarapuava. Sem dúvida, uma grande graça, uma 
bênção.  
           Sebben    
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