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Palavra do
 Presidente

Nossa Capa
A Cruz da Jornada Mundial da Juventude, 

carregada com grande amor, alegria e entusiasmo, pela 
juventude brasileira. Sinal de esperança. Disse o Papa 
Francisco: “Encorajemos a generosidade que caracteriza 
os jovens, acompanhando-os no processo de se tornarem 
protagonistas da construção de um mundo melhor: eles 
são um motor potente para a Igreja e para a sociedade. 
Eles não precisam só de coisas, precisam sobretudo, que 
lhes sejam propostos aqueles valores imateriais que são o 
coração espiritual de um povo, a memória de um povo”.

Papa Francisco lembra 
e fala, em Roma, 

da JMJ
No domingo passado eu estava no 

Rio de Janeiro. Concluía-se a Santa 
Missa e a Jornada Mundial da Juven-
tude. Acho que todos juntos temos que 
agradecer ao Senhor pelo grande dom 
que foi esse evento para o Brasil, para a 
América Latina e para o mundo inteiro. 
Foi uma nova etapa na peregrinação dos 
jovens em todos os continentes com a 
Cruz de Cristo. Nunca devemos esquecer 
que as Jornadas Mundiais da Juventude 
não são “fogos de artifício”, momentos 
de entusiasmo, fins em si mesmos; são 
etapas de um longo caminho, começa-
do em 1985, por iniciativa do Papa João 
Paulo II. Ele confiou aos jovens a Cruz 
e disse: Ide, e eu irei convosco! E as-
sim foi feito; e essa peregrinação dos jo-
vens continuou com o Papa Bento XVI, 

Os jovens não seguem o Papa,
 seguem Jesus Cristo. 

Assim nos disse o Papa Francisco:

“Pergunte a jesus que coisa ele quer de ti
e seja corajoso! Seja corajosa!
Perguntem a Ele! (...).

As vocações nascem na oração e da oração;
e somente na oração podem perseverar e dar fruto”.

Praça de São Pedro - Recitação do Regina Caeli - 21 de abril de 2013

e, graças a Deus, também eu pude viver 
esta maravilhosa etapa no Brasil.

Lembremo-nos sempre: os jovens 
não seguem o Papa, seguem Jesus Cris-
to, carregando a sua Cruz. E o Papa os 
orienta e os acompanha nesse caminho 
de fé e de esperança. Agradeço por isso 
a todos os jovens que participaram, mes-
mo à custa de sacrifícios. E agradeço ao 
Senhor também pelos outros encontros 
que tive com os Pastores e o povo da-
quele grande País que é o Brasil, como 
também com as autoridades e os vo-
luntários. O Senhor recompense todos 
aqueles que trabalharam por essa gran-
de festa da fé. Quero também ressaltar 
a minha gratidão, muito obrigado aos 
brasileiros. Pessoas maravilhosas estas 
do Brasil, um povo com grande coração! 
Não esqueço de sua calorosa recepção, 
das suas saudações, dos seus olhares, 
tanta alegria. 

Um povo generoso; peço ao Senhor 
que o abençoe muito!

Neste santuário, que faz parte da memória do 
Brasil, podemos quase que apalpá-los: espiritualida-
de, generosidade, solidariedade, perseverança, frater-
nidade, alegria. Trata-se de valores que encontram a 
sua raiz mais profunda na fé cristã.  

Papa Francisco, em Aparecida (24/07/2013).

Leigos a Serviço das Vocações Papa Francisco, uma bênção de Deus
 No último mês de Julho, o Brasil 

recebeu o Papa Francisco, juntamente com 
três milhões e meio de jovens vindos do 
mundo inteiro e do Brasil, para participar 
da Jornada Mundial da Juventude. O Rio 
de Janeiro e Aparecida se tornaram “pequenos” para tanto entusiasmo 
e religiosidade. As homilias do Papa Francisco, a sua maneira de se 
manifestar junto às multidões, diretamente e pela mídia, fizeram de 
suas mensagens verdadeiros pontos de partida para uma evangelização 
mais profunda, mostrando um novo caminho para a Igreja. 

Nos vários pronunciamentos e em suas homilias, o Papa 
Francisco deixou claro o seu desejo de fazer da Igreja uma Igreja 
Missionária, de levar a presença de Jesus na Eucaristia, o amor 
ardoroso por Maria Santíssima, os valores do Evangelho, em todas as 
partes do mundo. A Igreja vive um novo tempo, uma esperança nova, 
como todos nós dizemos: um novo florir da Igreja. O mundo cristão 
voltou a sorrir e cantar as belezas do seu Criador. No Papa Francisco 
as esperanças se renovaram, e com elas, um novo tempo se deslumbra. 
O Movimento Serra do Brasil e o Serra Internacional se sentem 
felizes com a visita de Sua Santidade o Papa Francisco e se colocam, 
humildemente, a serviço de todos os Vocacionados e Consagrados, 
de nossa terra, para que a Messe do Senhor tenha cada vez mais 
Vocações Religiosas e Missionárias. Mãe Aparecida abençoe Sua 
Santidade o Papa Francisco, dando-lhe força, coragem e saúde nesta 
nova caminhada na busca de um mundo mais fraterno e cristão. 
      Geraldo Ajudarte 

jovens protagonistas
de UM MUNDO MELHOR
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O Papa Francisco, 
apóstolo de Jesus Cristo, 
peregrino à Jornada Mun-
dial da Juventude, deixou-
nos luminoso legado nor-
teador de nossa  caminhada 
pessoal e do Movimento 
SERRA do Brasil. Desde 
o primeiro instante de sua 
visita, recebido que foi de 
braços abertos, com intensa 
alegria, pelo Povo brasilei-
ro, foi- nos dizendo: “Não 
trago ouro nem prata, mas 
lhes trago o que de mais 
valioso me foi dado: Jesus 
Cristo”!

Diversas vezes, ele 
afirmou que somos chama-
dos à intimidade com Jesus 
que nos leva ao Pai, no vi-

gor do Espírito 
Santo.

Em sua me-
morável homilia 
aos Bispos da 
Jornada Mun-
dial da Juventu-
de, aos Presbíte-
ros, Religiosos 
e Seminaristas, 
o Papa Francis-
co refletiu sobre 
os três aspectos 
fundamentais de 
nossa vocação: 
“chamados por 
Deus; chamados 
para anunciar o 
Evangelho; cha-
mados a pro-
mover a cultura 
do encontro”. 
O Movimento 

SERRA do Brasil é enco-
rajado a continuar procla-
mando que “não somos nós 
que escolhemos Jesus, mas 
foi ele que nos escolheu” 
(Jo.15,16); não fomos esco-
lhidos por causa de nossos 
méritos, mas unicamente 
por causa da imensa mi-
sericórdia de Deus: “ Eu 
te  amei com amor eterno” 
(Jr.31,3).

Francisco, apóstolo de 
Jesus Cristo, nos deixou vi-
brante testemunho de amor, 
alegria, simplicidade. Con-
vidou-nos, por palavras e 
atitudes, ao despojamento, 
a irmos ao encontro dos 
pobres, doentes, margina-
lizados, libertando-nos de 

certas estruturas boas no 
passado e, hoje, caducas. 
Com palavras candentes, 
convidou-nos à santidade 
e a Igreja toda, às reformas 
urgentes, a sair dos “cen-
tros”, indo às periferias ao 
encontro dos sofrimentos 
de multidões. Presença viva 
de Jesus, Francisco afirmou 
aos Bispos e a todos nós que 
“ o resultado do trabalho 
pastoral não assenta na ri-
queza dos recursos , mas na 
criatividade do amor”. Não 
poucas vezes insistiu para 
que nos comprometamos 
com a construção da cultu-
ra do encontro, em tempos 
marcados por exclusões e 
marginalizações.

 Insisto: Francis-
co-Jesus deixou-nos ras-
tro luminoso pelo qual 
o Movimento SERRA é 
convidado a caminhar, 
aprofundando seus ensi-
namentos, seguindo seus 
exemplos e oferecen-
do, com renovado entu-
siasmo, às comunidades, 
a colaboração urgente 
para o desenvolvimento 
ou criação da cultura vo-
cacional. E que sejamos 
também vigorosos artífi-
ces da cultura do encon-
tro com a Trindade Santa 
e com todos os homens e 
mulheres de nosso tempo.

                         
   Dom Angélico 

Sândalo Bernardino
 Assistente Episcopal do 

Movimento Serra do Brasil

Mensagens do Papa Francisco

“Que os pastores do 
povo de Deus, pais e edu-
cadores sejam responsá-
veis por transmitir aos 
jovens valores para cons-
truir “um país e um mun-
do mais justo, solidário e 
fraterno”, a partir de pos-
turas “simples”. Francis-
co também pediu que a 
juventude seja encorajada 
e considerada um “motor 
potente para a Igreja e 
para a sociedade”.

 “Encorajemos a ge-
nerosidade que caracte-
riza os jovens, acompa-
nhando-os no processo de 
se tornarem protagonis-
tas da construção de um 
mundo melhor: eles são 
um motor potente para a 
Igreja e para a sociedade. 
Eles não precisam só de 
coisas, precisam sobretu-
do que lhes sejam propos-
tos aqueles valores ima-

teriais que são o coração 
espiritual de um povo, a 
memória de um povo”

“... ver como os bis-
pos – que trabalharam so-
bre o tema do encontro 
com Cristo, discipulado e 
missão – eram animados, 
acompanhados e, em certo 
sentido, inspirados pelos 
milhares de peregrinos que 
vinham diariamente con-
fiar a sua vida a Nossa Se-
nhora: aquela Conferência 
foi um grande momento de 
vida de Igreja.”

“... o Documento de 
Aparecida nasceu justa-
mente do encontro entre 
os trabalhos dos Pastores 
e a fé simples dos romei-
ros, sob a proteção ma-
ternal de Maria. A Igreja, 
quando busca Cristo, bate 
sempre à casa da Mãe e 
pede: “Mostrai-nos Jesus”. 
É de Maria que se aprende 
o verdadeiro discipulado. 
E, por isso, a Igreja sai em 
missão sempre na esteira 

de Maria.”
“Para tal, gostaria de 

chamar atenção para três 
simples posturas: conser-
var a esperança; deixar-se 
surpreender por Deus; vi-
ver na alegria”. Conservar 
a esperança: A segunda 
leitura da missa apresenta 
uma cena dramática: uma 
mulher, figura de Maria e 
da Igreja, sendo persegui-
da por um dragão – o dia-
bo – que quer lhe devorar 
o filho. A cena, porém, não 
é de morte, mas de vida, 
porque Deus intervém e 
coloca o filho a salvo”. 
 “Nunca percamos a espe-
rança! Nunca deixemos 
que ela se apague nos nos-
sos corações! O “dragão”, o 
mal, faz-se presente na nos-
sa história, mas ele não é o 
mais forte. Deus é o mais 
forte, e Deus é a nossa espe-
rança! É verdade que hoje, 
mais ou menos, todas as 
pessoas, e também os nos-
sos jovens, experimentam 
o fascínio de tantos ídolos 
que se colocam no lugar de 
Deus e parecem dar a es-
perança: o dinheiro, o po-
der, o sucesso, o prazer”. 

“ F r e q u e n t e m e n t e , 
uma sensação de solidão e 
de vazio entra no coração 
de muitos e conduz à busca 
de compensações, desses 
ídolos passageiros. Queri-
dos irmãos e irmãs, seja-
mos luzeiros de esperança! 
Tenhamos uma visão po-
sitiva sobre a realidade”. 

Francisco - Jesus no meio de nós!
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Na chegada ao Rio de Janeiro ele disse 
que não sente medo, mas que, quando for a 
sua vez, “o que Deus permitir, assim será”.  
Francisco revelou ainda que recusou um pa-
pamóvel cercado de vidros: “Se você vai estar 
com alguém que ama, amigos, e quer se co-
municar, você não vai fazer essa visita dentro 
de uma caixa de vidro. Eu não poderia vir ver 
este povo, que tem o coração tão grande, den-
tro de uma caixa de vidro. E no automóvel, 
quando ando pela rua, baixo o vidro para po-
der estender a mão e cumprimentar as pesso-
as. Quer dizer, ou tudo ou nada”.

Por que o senhor pede tanto para que 
rezem pelo senhor? Não é habitual ouvir de 
um papa que peça que rezem por ele. 

Sempre pedi isso. Quando era padre pe-
dia, mas nem tanto e nem tão frequentemente. 
Comecei a pedir mais frequentemente quando 
passei a ser bispo. Porque eu sinto que se o 
senhor não ajuda nesse trabalho de ajudar aos 
outros, não se pode realizá-lo. Preciso da ajuda 
do Senhor. Eu, de verdade, me sinto com tan-
tos limites, tantos problemas, e também peca-
dor. Peço a Nossa Senhora que reze por mim. 
É um hábito, mas que vem da necessidade. Eu 
sinto que devo pedir. 

O mundo mudou, os jovens mudaram. 
Temos no Brasil muitos jovens, mas o senhor 
não falou de aborto, sobre a posição do Vati-
cano sobre casamento entre pessoas do mes-
mo sexo. No Brasil foram aprovadas leis que 
ampliam os direitos para esses casamentos e 
em relação ao aborto. Por que o senhor não 
falou sobre isso?

A Igreja já se expressou perfeitamente so-
bre isso. Eu não queria voltar sobre isso. Não 
era necessário, como também não falei sobre 
outros assuntos. Eu também não falei sobre o 
roubo, sobre a mentira. Para isso, a Igreja tem 
uma doutrina clara. Queria falar de coisas po-
sitivas, que abrem caminho aos jovens. Além 
disso, os jovens sabem perfeitamente qual a 
posição da igreja.

O Sr. teve sua primeira experiência de 
massas no Rio. Como o Sr. se sente como 
papa? É muito trabalho?

Ser bispo é lindo. O problema é quando 
uma pessoa busca ter esse trabalho. Assim não 
é tão belo. Mas quando o Senhor chama para 
ser bispo, isso é belo. Tem sempre o perigo e 
pecado de pensar com superioridade, como ser 
um príncipe. Mas o trabalho é belo. Ajudar o 
irmão a ir adiante. Tem o filtro da estrada. O 
bispo tem que indicar o caminho. Eu gosto de 
ser bispo. Em Buenos Aires, eu era tão feliz. 
Como padre eu era feliz. Como bispo, eu era 
feliz e isso me faz bem.

Vimos o Sr. cheio de energia e, ago-
ra, enquanto o avião se mexe muito, vemos 
agora com muita tranquilidade de pé. Fa-
la-se muito das próximas viagens. O Sr. já 
tem um calendário?

Definido, definido não há nada. Mas pos-
so dizer algumas coisas que estamos pensan-
do. No dia 22 de setembro, Cagliari. Depois, 
no 4 de outubro, para Assis. Tenho em mente, 
dentro da Itália, ir ver minha família. Pegar um 
avião pela manhã e voltar com outro pela noi-
te. Meus familiares, pobres, me ligam. Temos 
uma boa relação com eles. Fora da Itália, o pa-
triarca Bartolomeu I quer fazer um encontro 
para comemorar os 50 anos do encontro Ate-
nágoras e Paulo VI, em Jerusalém. O governo 
israelense nos fez um convite especial. O go-
verno da Autoridade Palestina acredito que fez 
o mesmo. Isso está sendo pensado. Na Amé-
rica Latina, acredito que há possibilidades de 
voltar, porque o papa latino-americano, que 
acaba de fazer sua primeira viagem à América 
Latina….Adeus! Devemos esperar um pouco. 
Acredito que se possa ir à Ásia, mas está tudo 
no ar. Tive convites para ir ao Sri Lanka e Fili-
pinas. Para a Ásia precisamos ir. 

  Papa Francisco 
Concede 

Entrevista 

 Uma das últimas cadeiras da igreja é ocu-
pada pelo Papa. É o que se vê na foto.  Ele acaba 
de celebrar uma Missa muito peculiar. Os convi-
dados são os jardineiros e o pessoal de limpeza 
do Vaticano.  No final da celebração o Papa pede 
a todos que orem em silêncio, cada um pelo que 
o seu coração deseja.  Nesse instante, ele vai sen-
tar-se numa das últimas cadeiras para fazer a sua  
própria oração. Dá a impressão de que este chefe 
preferiu que todos procurem ver de frente a ver-
dadeira razão da sua existência, esse Cristo cru-
cificado que está ali presente e, não, que o vejam 
a ele, o seu chefe, que não é mais que um homem 
que falhou e continuará a falhar, e a quem hoje 
todos chamamos o Papa Francisco.

Lição de 
Humildade

A igreja sem a mulher perde a fecundi-
dade? Quais as medidas concretas? 

Uma igreja sem as mulheres é como o co-
légio apostólico sem Maria. O papel da mulher 
na igreja não é só maternidade, a mãe da famí-
lia. É muito mais forte. A mulher ajuda a igre-
ja a crescer. E pensar que a Nossa Senhora é 
mais importante do que os apóstolos! A igreja 
é feminina, esposa, mãe. O papel da mulher na 
igreja não deve ser só o de mãe, e com um tra-
balho limitado. Não, tem outra coisa. O papa 
Paulo VI escreveu uma coisa belíssima sobre 
as mulheres. Creio que se deva ir adiante com 
esse papel. Não se pode entender uma igreja 
sem uma mulher ativa. Um exemplo históri-
co: para mim, as mulheres paraguaias são as 
mais gloriosas da América Latina. Sobraram, 
depois da guerra (1864-1870), oito mulheres 
para cada homem. E essas mulheres fizeram 
uma escolha um pouco difícil. A escolha de 
ter filhos para salvar a pátria, a cultura, a fé, a 
língua. Na igreja, deve-se pensar nas mulheres 
sob essa perspectiva. Escolhas de risco, mas 
como mulher. Acredito que, até agora, não fi-
zemos uma profunda teologia sobre a mulher. 
Somente um pouco aqui, um pouco lá. 

Nesta viagem, o Sr. falou de misericór-
dia. Sobre o acesso aos sacramentos dos di-
vorciados, existe a possibilidade de mudar 
alguma coisa na disciplina da igreja?

Essa é uma pergunta que sempre se faz. 
A misericórdia é maior do que o exemplo que 
você deu. Essa mudança de época e também 

tantos problemas na igreja, como alguns tes-
temunhos de alguns padres, problemas de cor-
rupção, do clericalismo… A igreja é mãe. Ela 
cura os feridos. Ela não se cansa de perdo-
ar. Os divorciados podem fazer a comunhão. 
Não podem quando estão na segunda união. 
Esse problema deve ser estudado pela pasto-
ral matrimonial. Há 15 dias, esteve comigo o 
secretário do sínodo dos bispos, para discu-
tir o tema do próximo sínodo. E posso dizer 
que estamos a caminho de uma pastoral ma-
trimonial mais profunda. O cardeal Guaranti-
no disse ao meu antecessor que a metade dos 
matrimônios é nula. Porque as pessoas se ca-
sam sem maturidade ou porque socialmente 
devem se casar. Isso também entra na Pastoral 
do Matrimônio. A questão da anulação do ca-
samento deve ser revisada. Também é preci-
so analisar os problemas judiciais de anular 
um matrimônio. Porque os…eclesiásticos não 
bastam para isso. É complexo o problema da 
anulação do matrimônio.

O Sr. tem a esperança de que esta via-
gem ao Brasil contribua para trazer de volta 
os fiéis?

Uma viagem do Papa sempre faz bem. 
E creio que a viagem ao Brasil fará bem, não 
apenas pela presença do Papa. Esta Jornada da 
Juventude, eles (os brasileiros) se mobilizaram 
e vão ajudar muito a Igreja. Tantos fiéis que 
foram se sentem felizes (por terem ido). Acho 
que vai ser positivo, não só pela viagem, mas 
pela Jornada, que foi um evento maravilhoso.
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Rio de Janeiro, RJ
Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio 
de Janeiro, ao cumprimentar o Papa Francis-
co, por ocasião de Celebração Eucarística, no 
decorrer da Jornada Mundial da Juventude 
2013. Dom Orani foi o grande arquiteto do 
extraordinário acontecimento que reuniu três 
milhões setecentos e cinquenta mil jovens e 
fiéis, na grande demonstração de fé e amor ao 
representante de Cristo, na terra.

Passo Fundo, RS
Dom Antônio Carlos Altieri, Bispo Diocesano; 
Padres Ivanir Rodhigeri e Ivanir , Rompon, for-
madores; Diácono Eberson Fontana e ordenan-
dos Bruno Silva,Cassiano Alberto Pertile,Daniel 
Rodrigo Feltes, Jorge Francisco Heiss Hahn, An-
derson Adevaldo dos Santos, Tiago André Gui-
marães e Diego Tomet. Com eles o Presidente 
da Comunidade Serra de Passo Fundo IS Antoli 
Fauth Mello e o fundador IS Plínio Grazziotin.

Niterói, RJ
Dom José Francisco Rezende Dias, Arcebispo 
de Niterói e Presbíteros formadores, por oca-
sião de comemorações realizadas no Seminário 
Arquidiocesano São José. Esse Seminário está, 
atualmente, com 96 seminaristas.

Destaques O Papa Francisco, 
em Aparecida

O Movimento Serra do Brasil esteve representado na Celebração Eucarística presidida 
por S. S. o Papa Francisco, no Santuário Nacional de Aparecida. O importante evento ocorreu 
na manhã do dia 24 de julho de 2013. Dele participaram mais de mil Bispos, Presbíteros e 
Diáconos, além de grande número de religiosas e leigos. O Secretário Executivo do MSB 
teve a graça de participar da solene e histórica Missa do Papa Francisco.

Rezem por mim. Eu preciso. 
“Porque eu vou voltar... Até 2017.

Papa Francisco

União da Vitória
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Encontros de 
Aprofundamento

 Espiritual

União da Vitória, PR
Dom João Bosco, Bispo Diocesano; Pe. Abel Zastawny, Assistente Eclesiásti-
co e participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual coordenado pelo 
casal Serra Elcio e Anete de Lima, da Paróquia N. S. da Salette e São Cristó-
vão. Participaram serranos de Bituruna, Rio Azul, São Mateus, Porto Vitória, 
Antônio Olinto, União da Vitória e Paróquia N. S. da Salette.

Palmares, PE
Pe. Agivaldo, Assistente Eclesiástico; IS José Hemetério e Esposa; IS Marcílio 
Augusto, Coordenador Distrital 102; IS Agenor Gomes, Presidente da CS de 
Palmares e participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual.

Irati, PR
Pe. Martinho e participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual do Dis-
trito 139 – PR. Com eles são vistos os seminaristas do Seminário Mãe de Deus. 
O encontro foi organizado pelo casal Serra João Salim e Lidia Maria Chami, 
Coordenador Distrital. 

Curitiba, PR
Participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual, organizado pelo IS 
Rafael Meneghini, Coordenador Distrital 177. Com eles é visto Dom Pedro 
Fedalto, Arcebispo Emérito da Curitiba e o Pe. Regis Soczek Brandi, Assisten-
te Eclesiástico da Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’.
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JMJ – Jornada 
Mundial da 

Juventude 2013

O Papa Francisco e a JMJ
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A voz 
da 

Igreja

A palavra de Deus 

A sagrada tradição 
é a alma da bíblia

Tanto a tradição sagrada quanto a bíblia 
sagrada são inspiradas por Deus. Com efeito, 
Jesus jamais determinou a seus apóstolos que 
escrevessem nada. Apenas mandou-os pre-
gar a boa-nova e administrar os sacramen-
tos. A Igreja católica já existia há 50 anos, 
quando surgiu o primeiro texto sagrado do 
Novo Testamento: a Primeira Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses.  É bom esclare-
cer que a tradição e a bíblia constituem mo-

dos distintos da mesma fonte da revelação de 
Deus, consoante frisou o Concílio Vaticano 
II (Constituição dogmática Dei Verbum, n. 
9). De qualquer maneira, a bíblia é correta-
mente interpretada apenas pelo magistério 
eclesiástico. Sem a tradição e sem a Igreja 
católica, a bíblia transforma-se num simples 
livro de belas histórias edificantes e aterrori-
zantes, porque a alma da bíblia encontra-se 
na sagrada tradição.

O povo de Deus deve, realmente, ler a 
bíblia com frequência, mas, para fazê-lo de 
fato, e com proveito espiritual, é mister ter 
em mãos uma edição da bíblia aprovada pela 
Igreja católica e, de preferência, com notas 
explicativas (cf. cânon 825). Até o século 
XVI, antes da invenção da imprensa, o povo 
de Deus lia (ouvia) a bíblia nas missas, por 
meio das três leituras. Ao longo de 1.600 
anos, as sagradas escrituras foram conser-
vadas pelos copistas (monges) católicos! A 
partir do século XVI, com o advento da im-
prensa, a bíblia tornou-se acessível a todos 
os crentes, porém tem de ser lida em estrita 
sintonia com a Igreja católica.

Por fim, à luz do cânon 760, compreen-
damos que o ministério da palavra de Deus, 
exercido pelos clérigos, há de se basear na 
sagrada escritura, na sagrada tradição, na li-
turgia, no magistério e na vida da Igreja.

“Humildade e mansidão são as armas 
que o espírito do mundo não tolera, porque 
as suas propostas são propostas de poder 
mundano, de vaidade, de riquezas mal ad-
quiridas”. Então, ele levantou o olhar: “O 
diálogo é necessário para a paz, mas com o 
príncipe deste mundo não se pode dialogar: 
e que isso fique claro!”.

O Papa Francisco falou de Maria 
como de uma mãe que “ajuda a olhar com 
realismo para os problemas da vida, a não 
se perder neles, mas a enfrentá-los com co-
ragem, a não ser fracos”. Uma mãe que faz 
“crescer” para ter a “liberdade” de fazer 
“escolhas definitivas”: “Uma vida sem de-
safios não existe”.

Papa pede mais 
profecia

O que faz o ser humano ser especial é a sua 
singularidade. As diferenças entre pessoas é que nos 
possibilita avaliar cada um em suas atitudes. O que 
precisamos saber é entender a essência de cada e 
respeitá-la tal como é. O que percebemos é que as 
pessoas de um modo geral tendem a descaracteri-
zar uma imagem quando surge outra que desperta 
interesse imediato. Acho que este fenômeno aconte-
ceu entre os episódios de renuncia do Papa Emérito 
Bento XVI e o Papa Francisco. 

De certa forma o nome do cardeal argentino, 
Jorge Mário Bergoglio foi uma grande surpresa. A 

sua reação ao dizer que fo-
ram buscar um papa no fim 
do mundo, a escolha do nome 
“Francisco”, a locomoção 
para Catedral Santa Marta, 
no ônibus, juntos com demais 
cardeais, a escolha do local de 
morada e, finalmente, o des-
pojamento na utilização de 
símbolos papais menos sun-
tuosos, trocando o ouro por 

ferro banhado a ouro branco, isso sem contar que 
ele é primeiro papa surgido das ordens dos Jesuítas, 
já dava uma mostra do que seria o seu pontificado.

Em sua primeira visita internacional, o Papa 
Francisco confirmou todas as expectativas de suas 
ações apresentadas entre o conclave e posse. Pere-
grinou pelo Rio de Janeiro e Aparecida, como se 
estivesse nas periferias de Buenos Aires. Distribuiu 
humildade e simpatia, que contagiou jovens, adultos, 
crianças, idosos e, acima de tudo, transmitiu con-
fiança e arrebatou toda a mídia nacional e mundial. 
Contaminou todo o povo brasileiro e os presentes na 
jornada  com o amor do Cristo Ressuscitado. A sua 
simplicidade era tanta que nos remetia ao tempo em 
que Jesus arrastava multidões para ouvir seus ensi-
namentos. Foram dias de peregrinações apoteóticas.

Em sua simplicidade, e humildade, sempre 
pediu ao povo brasileiro para rezar por ele. A San-
tificação de um sacerdote passa sempre pela oração 
dos fiéis. De certa forma, foi um pedido especial ao 
Movimento Serra, que tem como carisma a oração 
pelas vocações e também pela santificação do Cle-
ro. Que todos nós brasileiros tenhamos aprendido 
um pouco sobre o que é ser cristão comprometido 
com as causas do amor verdadeiro entre irmãos. Que 
nós, serranos, tenhamos sempre em nossas orações 
a lembrança de rezar, tanto por nossos sacerdotes, 
quanto papa. Não esquecendo também de rezar pelo 
papa emérito, Bento XVI, pelo legado de conheci-
mento que, com certeza, nos ajudará a viver melhor 
a nossa religiosidade

Luiz Albino de Paiva, 
Diretor de Planejamento do MSB

Dom Alberto Taveira Correa, arcebispo de Belém 
do Pará, narra o seu encontro com o Papa Francisco, 
durante a JMJ, e reflete sobre os seus frutos. 

Vivemos na Igreja um tempo especial da graça 
de Deus, a ser guardado “de cor”, quer dizer, no cora-
ção! Foram dois anos de missão popular, com a qual 
dois sinais, a Cruz da Jornada Mundial da Juventu-
de e o Ícone de Nossa Senhora, 
percorreram todos os recantos do 
Brasil. Foi dito e cantado, repeti-
do e acolhido no coração o “Bote 
Fé”, que repercutiu magnifica-
mente, conduzindo jovens e adul-
tos a uma resposta mais decidida 
ao Senhor, que chama a todos.  
Ouvimos, cantado em muitos 
tons, “no peito eu levo uma Cruz, 
em meu coração o que disse Jesus”. Deus ofereceu à 
Igreja uma nova estação de evangelização, preparada 
por Bento XVI, que nos ajudou a ter claras as razões 
da Fé. E desde o dia treze de março de 2013, os cris-
tãos católicos saem em campo aberto, protagonistas 
da nova Evangelização, jogando “na linha de frente”, 
“atletas de Cristo”, conduzidos pelo Santo Padre, o 
Papa Francisco. Buscamos a todos, pois o limite são 
os confins da terra, nada menos do que todos, já que 
têm direito de acolher a Boa Nova de Jesus Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida! E o próprio Papa veio ao 
Brasil, e do Brasil foi ao mundo, passando pelo cam-
po da fé, que é o coração de todos os participantes 
da “Jornada Mundial da Juventude”, fazendo que o 
Rio de Janeiro se transformasse num espaço do en-
vio, sempre renovado, ao anúncio do nome de Jesus 
Cristo. Na Vigília celebrada na Praia de Copacaba-
na, pareceu-me entender que o primeiro risco estava 
na palavra forte: “começar por mim”, com a cora-
gem de descortinar novos campos para evangeliza-
ção e chegar às periferias geográficas e existenciais, 
de modo especial à humanidade chagada, que clama 
por aquele que é a única esperança, Jesus Cristo. Ris-
co é aceitar ser diferente para melhor, na estrada da 
santidade, sem nivelar nossa vida por baixo! Risco 
é anunciar a verdade, primeiro a cada um de nós, e, 
depois, testemunhá-la na coerência do testemunho. 
Risco é dizer à juventude que vale a pena seguir o 
Evangelho e que o consumismo, o relativismo e o 
indiferentismo não conduzem à realização. Risco é 
anunciar, aos que caem, que Deus é misericordioso e 
espalhar o perdão por toda parte. Ao entregar ao Papa 
uma Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, havia o 
desejo de responder, junto com a Virgem Maria, o 
sim corajoso! Não temos o direito de acomodar-nos! 
Se não nos arriscarmos, já estaremos errados! Para 
garantir o caminho a ser percorrido, temos uma cer-
teza, vinda de Jesus: “Eis que estou convosco todos 
os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,20).

  Papa Francisco - 
Brasil, Uma Visita 

Apoteótica
Encontro com o 
Papa Francisco
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O santuário de São Cae-
tano, patrono na Argentina do 
“Pan e del Trabajo” encontra-
se no bairro Liniers de Buenos 
Aires, na região periférica da 
cidade. A cada ano, no dia 07 
de agosto, na memória litúrgi-
ca do santo, milhares de fieis 
colocam-se em fila, para passar 
diante da estátua de São Caeta-
no, beijar o vidro da pequena 
urna que o contém, e fazer o 
sinal da cruz. 

 O Papa Francisco en-
viou a seguinte mensagem: 
Como todos os anos, depois de 
percorrer a fila, falo com vo-
cês. Desta vez percorri a fila 
com o coração. Estou um pou-
co distante e não posso 
compartilhar com vo-
cês esse momento tão 
lindo. Agora que vo-
cês estão caminhando 
rumo à imagem de São 
Caetano. Para quê? 
Para encontrar-se com 
ele, para encontrar-se 
com Jesus. Mas, hoje, 
o lema desta peregri-
nação, lema eleito por 
vocês, selecionado 
entre tantas possibi-
lidades, hoje o lema 
fala de outro encontro, e diz: 
“Com Jesus e São Caetano, 
vamos ao encontro dos mais 
necessitados”. Fala do encon-
tro das pessoas que precisam 
mais, daqueles que precisam 
da nossa mão, que precisam 
que as olhemos com carinho, 
que compartilhemos a sua dor 
ou suas ansiedades, seus pro-
blemas. Mas o importante não 
é olhá-los à distância, ou aju-
dá-los à distância. Não, não! É 
ir ao encontro. Isso é o cristão! 
Isso o que ensina Jesus: ir ao 
encontro dos mais necessita-
dos. Como Jesus que ia sempre 
ao encontro das pessoas. Ele 

Precisamos edificar, criar, 
construir uma cultura do encontro

ia encontrá-los. Sair ao encon-
tro dos mais necessitados. Às 
vezes, eu pergunto a alguém:- 
Você dá esmola? Me dizem: 
“Sim, padre”. - “E quando dá 
esmola, olha para os olhos das 
pessoas a quem dá esmola?”- 
“Ah, não sei, não percebi.” 
- “Então não o encontrou. Jo-
gou-lhe a esmola e foi embora. 
Quando você dê esmola, toca a 
mão ou joga-lhe a moeda?”

- “Não, jogo-lhe a moe-
da” “E você não o tocou, e se 
não o tocou, não se encontrou 
com ele”. O que Jesus nos en-
sina é primeiro encontrar-nos, 
e no encontro, ajudar. Preci-
samos saber encontrar-nos. 
Precisamos edificar, criar, 

construir, uma cultura do en-
contro. Tantos desencontros, 
problemas na família, sempre! 
Problemas no bairro, proble-
mas no trabalho, problemas 
em todas partes. E os desen-
contros não ajudam. A cultura 
do encontro. Sair para encon-
trar-nos. E o lema diz, encon-
trar-nos com os mais necessi-
tados, ou seja, com aqueles que 
precisam mais do que eu. Com 
aqueles que estão passando 
um mal momento, pior que o 
que eu estou passando. Sempre 
existe alguém em pior situação 
do que eu, hein? Sempre! Há 
sempre alguém. Então, eu acho 

que estou tendo um momento 
difícil, venho à fila para en-
contrar-me com São Caetano e 
com Jesus, e depois saio para 
encontrar-me com os demais, 
porque sempre há alguém pior 
do que eu. É com esses que nós 
temos que nos encontrar. Obri-
gado por escutar-me, obrigado 
por ter vindo aqui hoje, muito 
obrigado por tudo o que vocês 
têm no coração. Jesus os ama! 
São Caetano os ama! Somente 
pede-lhes uma coisa: que se en-
contrem! Que vão e procurem e 
encontrem o que mais precisa! 
Mas, não, sozinhos. Com Jesus, 
com São Caetano! Vou conven-
cer o outro a fazer-se católi-
co? Não, não, não! Você vai 

encontrá-lo, é seu 
irmão! Isso basta! E 
vai ajudá-lo, o resto 
é Jesus que o faz, o 
Espírito Santo que o 
faz. Lembre-se bem: 
Com São Caetano, 
os necessitados, va-
mos ao encontro dos 
mais necessitados. 
Com Jesus, os neces-
sitados, os que mais 
necessitam, vamos 
ao encontro dos que 
mais necessitam. E 

tomara que Jesus vá marcando-
lhe o caminho para que você se 
encontre com quem mais neces-
sita. Quando o seu coração se 
encontra com aquele que mais 
necessita, começará a aumen-
tar, aumentar, aumentar! Por-
que o encontro multiplica a ca-
pacidade do amor. O encontro 
com outro, aumenta o coração. 
Anime-se! “Não sei como fazer 
sozinho”. Não, não, não! Com 
Jesus e com São Caetano! Que 
Deus os abençoe e que termine 
bem o dia de São Caetano. E 
por favor, não se esqueçam de 
rezar por mim. Obrigado.

 O início do mês de no-
vembro traz à tona algumas 
reflexões importantíssimas 
para a nossa vida. Qual o sen-
tido da vida humana, o que 
nos faz ser realmente huma-
nos? Para onde iremos após o 
tempo em que passamos aqui 
nesta Terra? Chegando ao fi-
nal do ano litúrgico, a come-
moração de todos os fiéis de-
funtos e a grande solenidade 
de Todos os Santos colocam 
diante de nossos olhos esses 
questionamentos profundos 
do ser humano. Mesmo para 
os que não professam uma fé 
específica, essas perguntas 
estão no profundo do ser de 
cada pessoa.

 A esperança cristã está 
solidificada na pessoa de Je-
sus Cristo. O homem espera 
pela lógica da confiança, olha 
para o futuro e espera o seu 
cumprimento em uma eterni-
dade feliz. Sua esperança é, 
de fato, ancorada em Deus. 
Os Santos são pessoas felizes, 
bem-aventuradas porque ilu-
minadas pela ação do Espírito 
Santo. São também a melhor 
forma de evangelizar! É a 
vida que anuncia o Evangelho 
que, como consequência, de-
verá ser explicitado e procla-
mado ao mundo. O chamado 
à santidade, a viver a vida ba-
tismal, à conversão constante 
manifestam a sua confiança 
em Deus, e a alegria de ser-
vi-Lo na vida de oração e no 
serviço aos irmãos.

Sede Santos

Os santos estavam sem-
pre cheios de confiança em 
Deus. Cada santo tinha, no 
seu silêncio, um profundo 
diálogo com Deus através da 
oração: orar e trabalhar pelo 
Reino de Deus! Sempre ti-
veram um enorme fascínio 
pelo mistério da Santa Euca-
ristia. A Eucaristia é o centro 
e o ápice da vida cristã. Por 
isso, os santos gastam todos 
os seus momentos mais im-
portantes aos pés do Santís-
simo, em adoração, para de-
pois se dirigirem aos irmãos, 
alimentados pela fé e teste-
munhas de servos de Jesus 
Cristo. Assim, a contempla-
ção junto à Eucaristia não se 
encerra apenas no altar, mas 
se estende aos irmãos. Ali é 
a continuidade da santidade 
que cada um é convidado a 
revelar e a manifestar, já que 
convive com Cristo na Euca-
ristia, que contempla e rece-
be em cada Santa Missa. 

 A vida cristã somente 
tem sentido, se caminhar-
mos na acolhida do dom da 
santidade. Portanto, celebrar 
o Dia de Todos os Santos é, 
para nós, celebrar a oportu-
nidade de reconhecer nosso 
convite à vida oferecida por 
Deus, nosso batismo e voca-
ção à santidade. A santidade 
começa agora com o nosso 
sim, e com a vida de con-
versão. Vida batismal vivida 
com todas as consequências 
de quem se deixa conduzir 
pelo Espírito Santo. É o gran-
de sinal que o mundo neces-
sita. É a melhor maneira de 
evangelizar! É a razão pri-
meira e última de nossa vida! 
É hoje, portanto, a nossa res-
posta! Feliz Dia de Todos os 
Santos! Não tenhamos medo 
de abrir nosso coração para a 
feliz aventura da santidade!

† Orani João Tempesta, O. Cist. 
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ
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Serra 
em 

Ação Curitiba, PR
Mensageiras das Capelinhas da Arquidiocese de 
Curitiba, por ocasião de encontro e palestra proferi-
da pelo Irmão Serra Luiz Renato.

Pe. Regis Soczek Brandi, Assis-
tente Eclesiástico da Comunidade Serra ‘Cidade 
Sorriso’, na Missa de sua posse, por ele celebra-
da, na Capela São Judas Tadeu. Com ele o Pre-
sidente Jayme Nalin e o IS Rafael Meneguini.

Cidade Sorriso, Curitiba, PR
Irmãs Serra presentes às comemorações do Dia das 
Mães e posse do Pe. Regis Soczek Brandi. Solenida-
de organizada pela IS Cecília e Jayme Nalin Duarte 
Leal, Presidente.

Caieiras, SP
Pe. Pio José Braga da Silva e membros da Comunidade Serra de Caieiras, sob a presidência da IS Laide 
Oliveira Rosa, por ocasião de visita do Conselho Nacional.

São Carlos, SP
Pe. Marcelo, IS José Higino Gomes Neto, presiden-
te; IS Maria Cleide Patrizi, Coordenadora Distrital 
141 e serranos da Comunidade Serra de São Carlos 
por ocasião de reunião mensal.

Belo Horizonte, MG
Pe. Marcelo do Carmo Ferreira, com os serra-
nos de Belo Horizonte, por ocasião das comemo-
rações pela passagem dos 25 anos de Sacerdócio 
do Pe. Marcelo.

Mineiros, GO
Dom Joaquim Carlos Carvalho, Assistente Eclesiástico; Edson e Emilia Ferreira da Cruz, Presidente e 
membros da Comunidade Serra de Mineiros, por ocasião de reunião.

Irati, PR
A Comunidade Serra de Irati prestou significati-
va homenagem aos Sacerdotes locais, vistos na 
foto, pela passagem do Dia do Padre. Organiza-
ram o evento os IS João Salim Chami, Coorde-
nador Distrital e Edilson José Elias, Presidente.

Aparecida, SP
Missa de Ação de Graças pelos 92 anos de vida de 
Dona Helena Lellis de Andrade, grande benfeitora 
dos Missionários Redentoristas. Com ela é visto o 
Pe. Celso Antonio Lellis, celebrante, o Pe. José Os-
car Brandão e convidados. O IS Fernando Barreto é 
muito ligado à família de Dona Helena e participou 
da Celebração Eucarística.
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Francisco, mensageiro da 
alegria e da esperança 
A presença de Francisco no Brasil marca 

um novo tempo na vida da Igreja católica, que 
busca estar sintonizada com a “mudança de épo-
ca”. No espírito aberto do Vaticano II, convoca 
toda a comunidade para um real aggiornamento. 
Imbuído da mesma sensibilidade de João XXIII, 
sublinha a ousadia de novos passos para a Igre-
ja, contra todos aqueles “profetas de desventu-
ra”, que se fixam numa lógica de mera conti-
nuidade com o passado ou que buscam acentuar 
sua prática pastoral, com o reiterado exercício 
do “não”: não mudar a fé da Igreja, não mudar 
a doutrina, não mudar a prática pastoral etc. Os 
jovens mostram, com energia e vitalidade, sua 
expectativa, numa Igreja que se firma num fer-
mento evangelizador, que propicia mudanças, 
para além de uma Igreja que só consegue forne-
cer “palavras seguras” e desencantadas.

“Esperamos que a 
canonização de João Paulo II 

aconteça em outubro” 
 “Esperamos que a canonização de João 

Paulo II aconteça no mês de outubro. Mas va-
mos deixar essa decisão para o papa Francisco”, 
afirmou o cardeal Stanislaw Dziwisz, arcebispo 
de Cracóvia e ex-secretário do beato João Paulo 
II, durante sua visita pastoral de 12 a 14 de julho 
à cidade de Messina, na Sicília, por ocasião do 
25º aniversário da visita do papa João Paulo II. 
“João Paulo II continua sendo um líder espiritu-
al para muitas pessoas e os ensinamentos dele 
inspiram uma vida melhor”, disse ainda o car-
deal durante conferência de imprensa, que deu 
em Cracóvia, ao apresentar o Centro de Eventos 
“Não Tenham Medo”. Junto ao mesmo centro, 
será consagrada, em 23 de junho, a Igreja do be-
ato em Cracóvia.. 

Neocatecumenal: 5.000 jovens 
para a vida consagrada 

Encontro vocacional Internacional depois 
da Jornada Mundial da Juventude 

desperta vocações
Cerca de 50.000 jovens de todo o mundo 

participaram, no Rio de Janeiro do tradicional 
Encontro vocacional organizado pelo Caminho 
Neocatecumenal. É normal que essa realidade 
eclesial faça esse tipo de evento depois do Jor-
nada Mundial da Juventude, para bem recolher 

Atualidades

Papa convidou os jovens para 
a JMJ de 2016 em Cracóvia

Cracóvia será a capital da Jornada Mundial 
da Juventude, em 2016. O papa Francisco fez o 
anúncio antes da Oração do Ângelus do domin-
go, rezado com os jovens na missa de encerra-
mento da JMJ do Rio de Janeiro.

Depois da JMJ de 1991, que foi realiza-
da em Częstochowa, o país de Karol Wojtyła 
acolherá, pela segunda, vez os jovens do mun-
do inteiro, para um novo encontro com o Santo 
Padre. A notícia foi recebida com entusiasmo, 
especialmente, pelos jovens poloneses congre-
gados na praia de Copacabana.

  Números da JMJ Rio 2013 
superam as expectativas 

Conforme notícia publicada no site oficial 
da JMJ Rio 2013, os números são: O público pre-
sente na  Missa de Envio chegou a 3,7 milhões de 
pessoas, seis vezes maior que o número de pre-
sentes ao primeiro Ato Central, a Missa de Aber-
tura (600 mil). No total, mais de 3,5 milhões de 
pessoas participaram da JMJ Rio2013, que con-
tou com eventos em Copacabana, Quinta da Boa 
Vista, Rio Centro, e em diversas paróquias da ci-
dade. A cerimônia de acolhida do Santo Padre, 
na quinta-feira, 25, reuniu 1,2 milhões de pessoas 
em Copacabana, enquanto a Via-Sacra chegou a 
2 milhões na sexta-feira, 26. Na vigília, cerca de 
3,5 milhões de jovens estiveram na praia de Co-
pacabana. A JMJ Rio 2013 contou com uma pre-
sença massiva de latinos. Os países com o maior 
número de inscritos foram, respectivamente, 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile, Itália, 
Venezuela, França, Paraguai, Peru e México. Do 
total dos inscritos internacionais, 72,7% estive-
ram no Brasil pela primeira vez e 86,9% nunca 
haviam participado da JMJ. Entre os peregrinos 
inscritos, 55% são do sexo feminino; 60% do pú-
blico tem entre 19 e 34 anos. Foram 644 Bispos 
inscritos, dos quais 28 são Cardeais. Além disso, 
foram 7814 sacerdotes inscritos e 632 diáconos. 
Para cobrir a JMJ Rio 2013 em 57 países, foram 
credenciados 6,4 mil jornalistas.

Vigília com papa Francisco 
reúne três milhões no Rio 

Uma multidão de aproximadamente três 
milhões de pessoas se reuniu na praia de Copa-
cabana para ver o papa Francisco durante a vigí-
lia de oração com os jovens da JMJ, na noite de 
sábado, segundo uma estimativa da Prefeitura 
do Rio de Janeiro. Grande parte dos peregrinos 
decidiu acampar e passar a noite no local. Du-
rante a vigília, o papa Francisco fez referência 
à onda de manifestações de rua internacionais 
e afirmou que os jovens devem ser os protago-
nistas das mudanças. “Seu coração jovem quer 
construir um mundo melhor (...). Muitos jovens 
em muitos lugares do mundo desejam uma civi-
lização mais justa e fraterna. Os jovens querem 
ser protagonistas da mudança”. “Não deixem 
que outros sejam os protagonistas das mudan-
ças. Vocês têm o futuro. É por meio de vocês 
que o futuro entra no mundo”. O papa pediu que 
os jovens deem uma “resposta cristã” às inquie-
tações sociais e políticas “que surgem em diver-
sas partes do mundo”.

alguns dos seus frutos. O encontro foi presi-
dido pelo arcebispo do Rio, Orani Tempesta e 
cinco cardeais: o arcebispo de Viena, Christoph 
Schönborn, da Cracóvia, Stanislaw Dziwisz, de 
Boston, Sean O’Malley, de Sydney, George Pell 
e de São Paulo, Odilo Scherer. Também con-
tou com a presença de 75 bispos e arcebispos e 
muitos catequistas itinerantes. O Centro de Con-
venções Riocentro foi o local escolhido para a 
realização do grande evento, organizado pelos 
iniciadores e responsáveis em nível mundial do 
Caminho Neocatecumenal: Kiko Argüello, Car-
men Hernández e o sacerdote Mario Pezzi. Os 
mais numerosos eram os peregrinos do Brasil, 
EUA, Itália e Espanha. Depois de introduzir os 
cardeais e outros prelados, Argüello continuou 
com o anúncio do kerigma e acabou com o cha-
mado vocacional para enviar padres missioná-
rios para a Ásia. À chamada responderam 3000 
rapazes para ingressar no seminário e 2000 mo-
ças para a vida consagrada. 

Fraternidade: fundamento e 
caminho para a paz 

Esse é o tema da 47ª Jornada Mundial da Paz, 
escolhido pelo papa Francisco

A Jornada Mundial da Paz foi criada pelo 
papa Paulo VI e é comemorada todo primeiro 
dia de cada ano. A mensagem é enviada às Igre-
jas locais, em todo o mundo, para ressaltar o va-
lor essencial da paz e a necessidade de se traba-
lhar incansavelmente para consegui-la. “O papa 
Francisco escolheu a fraternidade como tema da 
sua primeira mensagem para a Jornada Mundial 
da Paz”. “O papa Francisco, no início do seu mi-
nistério, com uma mensagem em continuidade 
com a dos seus antecessores, oferece a todos o 
caminho da fraternidade, para dar uma face mais 
humana ao mundo”, finaliza o comunicado de 
imprensa da Santa Sé.

A cidade de Maracaibo na Venezuela acolhe, entre 
os dias 26 de novembro e 1º de dezembro, o 4º Congresso 
Missionário Americano e 9º Congresso Missionário Latino
-Americano (CAM 4 - Comla 9). O evento pretende reunir 
cerca de 4.000 participantes de todas as partes do continente 
americano e convidados de outros continentes. O Brasil par-
ticipará com uma delegação de 150 pessoas representantes 
dos Conselhos Missionários Regionais (Comires), organis-
mos e forças missionárias.
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RelatórioExpansão do Movimento 
Serra

Apucarana, PR
Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo Diocesano, com os membros da Comuni-
dade Serra local, que tem na presidência o IS. José Aparecido Bacarin

Barra do Pirai, RJ
Barra do Pirai, RJ
Movimento Serra e Terço... Dílson Fa-
ria. Ambas as Comunidades Serra fo-
ram fundadas e estão sendo acompa-
nhadas pela IS Maria Ilda, das Camo-
milas Vocacionais, de Volta Redonda, 
RJ. Ela já está chegando a vinte comu-
nidades por ela iniciadas, na Diocese 
Barra do Pirai/Volta Redonda.

Volta Redonda, RJ
Comunidade Serra. Lei-
la Arbache. As Comu-
nidades Serra fundadas 
na Diocese de Barra do 
Pirai/Volta Redonda, 
têm o apoio do Sr.Bispo 
Diocesano Dom Fran-
cisco Biasin e dos Pres-
bíteros das paróquias 
em que o movimento 
tem sido iniciado.

Membros da Comunidade Serra de Campo Mourão (PR), com o Presidente do Serra 
Internacional, no decorrer da Convenção, em Palma de Mallorca, Espanha, em julho de 2013.

Convenção Internacional 
ocorrida em Palma de 
Mallorca, na Espanha
 Em primeiro lugar, quero expressar o meu 

contentamento em estar participando de um Movi-
mento extremamente abençoado por DEUS, pois cada 
um dos SERRANOS e SERRANAS que estivemos 
juntos irradiam a Graça e o Amor de Deus na VIDA de 
cada um, e isso contagia quem está ao redor. Percebi 
nitidamente que é o poder da oração, pois em todo o 
nosso percurso feito na Europa, não fizemos outra coi-
sa a não ser sempre estar em constante Oração; ora do 
terço, ora oração espontânea, enfim, foram momentos 
de verdadeira Graça de Deus. “Como é gostoso a gente 
sentir a presença de Deus nas pessoas, e os serranos 
transmitem isso.” Agradeço muito a Deus e depois, 
aos meus diversos Anjos da Guarda, que me inspira-
ram, que foram todos vocês. Desculpem-me de ser 
egoísta e falar só na primeira pessoa.
 A Convenção

 Fomos extremamente alicerçados pelo amigo 
carinhoso, Is Afonso que, dentro das suas possibilida-
des, pois teve várias reuniões, colocou a par das re-
alizações e da participação de todos os irmãos serra-
nos na Convenção. Participamos de algumas reuniões 
preliminares à convenção, de que todo o nosso Grupo 
tirou proveito, de acordo com a sua realidade, princi-
palmente, aqueles que tinham facilidade com o idio-
ma, porém um passou para o outro o entendimento e, 
dentro de um contexto maior, todos aproveitaram, e o 
que foi mais interessante: até aqueles que tinham difi-
culdade com o idioma, como EU, ficamos até o final e, 

depois, tiramos as dúvidas com os serranos de maior 
conhecimento, pois a interação de todo o MS conta-
gia a uma maior participação. As atividades em Pal-
ma de Mallorca foram extremamente inexplicáveis. 
A Missa na Catedral deixou todos iluminados pelo o 
Amor de Deus. Os Bispos, muito simpáticos, a assem-
bleia bastante participativa e o que foi o ponto-chave 
da Eucaristia todos sabemos que é a Pessoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, porém, antes do inicio da Santa 
Eucaristia. Todos pudemos ser agraciados com apre-
sentações de cantores de renome da região e violino. A 
imprensa registrou no JORNAL LOCAL e tenho cer-
teza de que o nosso Patrono está muito contente com a 
participação dessa assembleia na sua Terra Natal, pois 
foi muito Santa. Ainda dentro do contexto, tivemos a 
oportunidade de participar da Santa Missa na cidade 
do nosso patrono, visitar a sua casa, conhecer seus 
pertences, enfim, nos deixou muito mais empenhados, 
envolvidos com o MS e principalmente com os amigos 
serranos que estiveram presentes. No jantar de gala, 
pois assim que me senti, não tem explicação, foi algo 
maravilhoso, conhecemos de perto o novo presidente 
eleito, que é sul coreano, ouvimos, apesar de não en-
tender, o seu discurso e de todos que usaram a palavra; 
ficamos muito contentes ao ser anunciado a nome do 
nosso Is Afonso Iannone, como uma das lideranças do 
MS, o que deixou a todos nós brasileiros muito con-
tentes. Nossos amigos e irmãos serranos de São Pau-
lo, Ribeirão Preto, Rio Grande do Sul, Paraná, nosso 
Guia que é verdadeiramente um Anjo de Deus que nos 
guiou. Para nós será sempre um orgulho estar com vo-
cês. Obrigado, Jesus!    

Cristino Gilmar do Nascimento, 
Coordenador Distrital 113 - SP
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SOMOS UM POVO ABENÇOADO
Na mente da Providência, desde sempre, no mês de julho de 2013, aconteceria a 

Jornada Mundial da Juventude no Brasil, na Cidade Maravilhosa – Rio de Janeiro. Ela sabia 
que quase quatro milhões de jovens e fiéis leigos, procedentes de todos os continentes, lá 
se encontrariam. Ela sabia que à frente dessa grande, entusiasta e magnífica demonstração 
de amor à Igreja e a Ela, em Jesus, estava o Papa Francisco, escolhido por Ela, no Espírito 
Santo, para ocupar a ‘cadeira’ de São Pedro e, como seu sucessor, estar conosco. 

Somos um povo abençoado. Recebemos, vimos, ouvimos, sentimos o Papa Francisco. 
Que bênção! Ele pediu e foi atendido: Visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida. Aos pés da Padroeira do Brasil rezou, celebrou a Eucaristia e abençoou a mais de 
trezentos mil peregrinos que lá se encontravam, na manhã do dia 24 de julho. Representando 
o Movimento Serra do Brasil, tive a insigne graça de participar da solene Missa, juntamente 
com mais de mil Bispos, Sacerdotes e Diáconos concelebrantes.

O Papa Francisco – como o fez em várias oportunidades – pediu para rezarmos por 
ele. Nós, do Movimento Serra, que primamos pela ORAÇÃO, em favor dos vocacionados e 
consagrados, incluamos sempre o querido Pastor Supremo de nossa Igreja. Ele quer, como 
Jesus, precisar de nós.

                                     Sebben

Reze sempre, e de forma comprometida,
pelas vocações de especial consagração

e pelos consagrados.
ANO DA FÉ 2012

2013


