
Só ele é meu rochedo 
e minha salvação  (Sl 62)
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Presidente do Serra 
Internacional SEAN YEO

Seja bem-vindo ao Brasil e à 
Comunidade Serra do Brasil. É uma 
alegria tê-lo conosco. O nosso que-
rido Presidente sentirá o calor do 
Povo Brasileiro. Nós, brasileiros, somos um povo bom. Ama-
mos a nossa terra e amamos a nossa Mãe querida de Aparecida. 
Assim é que, todos os anos, no mês de Novembro, o Movimen-
to Serra do Brasil realiza uma Romaria Nacional em visita de 
agradecimento. São irmãos e irmãs vindos de todas as partes do 
nosso Brasil. Todos vêm com um pensamento só: agradecer o 
ano que passou e pedir forças para uma nova jornada. Fazem do 
trabalho vocacional o seu grande instrumento para que à Messe 
não venha faltar mais Vocações. Todos que vêm a Aparecida 
são chamados de romeiros. Na realidade, todos são peregrinos 
que se sentem agradecidos por tantas Graças recebidas.

Trabalhar pelas Vocações Sacerdotais, Religiosas e Mis-
sionárias, é o grande ideal do homem e mulher Serra. Ter no Se-
minarista de hoje, o Sacerdote de amanhã. Ter o projeto do SAV/
PV – Serviço de Animação Vocacional / Pastoral Vocacional – 
em atendimento às orientações da CNBB – Confederação Na-
cional dos Bispos do Brasil. Em agosto de 2014 deverá aconte-
cer na cidade de Salvador, Bahia, a XXVII Convenção Nacional 
do Movimento Serra do Brasil. Será um grande acontecimento 
que, certamente, contará com um grande número de serranos e 
serranas. Aproveitamos da oportunidade para fazer um convite: 
venha participar conosco e dar a alegria de sua presença entre 
nós. Será uma grande honra para o Movimento Serra do Brasil. 
Presidente Sean Yeo seja bem-vindo. Que a Mãe Aparecida der-
rame copiosas bênçãos em seu trabalho vocacional. 

     
Geraldo Ajudarte

“Somos viajantes que procuram a pátria. 
Não caminhemos de cabeça baixa.
É preciso levantar os olhos para 

reconhecer o caminho”.   
Ernest Psichari

Leigos a Serviço das Vocações

Que o nosso falar seja evangélico 
como o das crianças

Papa Francisco

A hipocrisia não é uma linguagem de ver-
dade, porque a verdade nunca vai sozinha. Nun-
ca! Vai sempre com o amor! Não existe verdade 
sem amor. O amor é a primeira verdade. Os pro-
tagonistas de hoje “querem uma verdade escra-
va dos seus próprios interesses”, utilizando uma 
“linguagem persuasiva” que os fazem parecer 
“tão amáveis”, mas, ao final, foram os mesmos 
que na quinta-feira à noite o pegaram no Jardim 
das Oliveiras e o levaram sexta-feira a Pilatos”. 
Existe um amor, mas é o amor de si mesmo, 
amar a si mesmo. Aquela idolatria narcisista 
que os leva a trair os outros leva-os ao abuso de 
confiança”.Em contrapartida, a docilidade que 
Jesus espera de nós “não tem nada a ver com 
essa adulação, com esse modo ‘açucarado’ de ir 
avante. A docilidade é simples; é como a de uma 
criança, e as crianças não são hipócritas, porque 
não são corruptas”. O Santo Padre convida a um 
exame de consciência: “Nós falamos a verdade, 
com amor, ou falamos aquela ‘língua social’, de 
sermos educados, de dizer coisas bonitas, mas 

que não sentimos? “Que o nosso falar seja evan-
gélico, irmãos! - exortou o Papa-. Pois os hipó-
critas que começam com a adulação procuram 
falsas testemunhas para acusar quem haviam 
adulado. Peçamos ao Senhor que o nosso modo 
de falar seja simples, como o de filhos de Deus, 
que falam com a verdade do amor”.

“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, sem-
pre 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”.

Pensamentos de Santa Terezinha do Menino Jesus

Só ele é meu rochedo 
e minha salvação  (Sl 62)

Breve reflexão
Senhor Jesus, eu creio e, com tua graça, quero sempre 

crer e professar. Sei que é uma verdade, - e o será sempre, 
até o fim do mundo, - que nada de grande se faz sem sofri-
mento, sem humilhação, e que, com esses meios, todas as 
coisas se tornam possíveis...
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Ação de Graças e Compromissos

Nos braços da Mãe de 
Jesus e nossa, o Movimen-
to Serra do Brasil agradece 
ao PAI  pelo ano que está se 
findando,  pedindo bênçãos 
para o próximo que estamos 
para iniciar!

 Nosso Movimento 
que existe para promover, 
incentivar e apoiar as vo-
cações sacerdotais, religio-
sas e missionárias na Igreja, 
louva ao Senhor da história 
pela realização, no Rio de 

Janeiro, da  magnífica Jor-
nada Mundial da Juventude! 
Ao mesmo tempo,  é  convi-
dado, na inspiração dos ges-
tos e palavras, do iluminado 
Papa Francisco, a acolher, 
apoiar, os jovens que são 
convocados para o anúncio 
do Evangelho, com priori-
dade, nas periferias geográ-
ficas e humanas ! É urgente 
apoiemos, nas Paróquias, 
Dioceses, a Pastoral da Ju-
ventude, os Movimentos  
eclesiais da juventude!

2014 se inicia com a fes-
tividade da Mãe de Deus e o 
Dia Internacional da Paz, com 
seu urgente tema : “A fraterni-
dade, fundamento e caminho 
para a paz”. O Movimento 
SERRA do Brasil está com-
prometido com a verdadeira 
amizade em seus  membros, 
formando, pelo testemunho 
de fraternidade e ação, verda-
deira  vanguarda na constru-
ção do Reino, feito de justiça, 
amor e paz.

Entre as muitas ativi-
dades, iniciativas, no cam-
po vocacional, em nosso 
País, em 2014, quero des-
tacar, solicitando intensa 
participação do Movimento 
SERRA,  o  “Simpósio Vo-
cacio0nal do Brasil – vo-
cações diversas, para uma 
grande missão”, a ser reali-
zado de  16 a 18 de maio, 
simultaneamente, nas cinco 
macro regiões pastorais do 
Brasil: Sul, Leste ,Nordes-
te, Centro-Oeste e Norte. 
De maneira especial, que 
o Movimento SERRA do 
Brasil  esteja perseveran-
temente de joelhos , supli-
cando ao Senhor da messe, 
envie operários (as), para a 
missão evangelizadora!

                  
      

  DomAngélico 
Sândalo Bernardino,

Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil

Pe. Hiller Stafanon, Pároco e Assistente 
Eclesiástico da Comunide Serra da Paróquia São 
Francisco de Assis e Pe. Tiago Romey. Eles são 
vistos com os serranos que, graças ao Pe. Hiller 
e à Presidene Leila Bortolotti, estão realizando 
belos trabalhos vocacionais desde 2007, quando 
de sua fundação pelo IS Edgad Pimentel. Essa 
CS tem, entre seus membros duas consagradas, a 
irmã Luzia Peisino e sua filha Daiane.  

Mensagens do Papa Francisco
“Quantas dificuldades 

na vida de cada um, no nos-
so povo, nas nossas comuni-
dades, mas, por maiores que 
possam parecer, Deus nunca 
deixa que sejamos submergi-
dos. Frente ao desânimo que 
poderia aparecer na vida de 
quem trabalha na evangeli-
zação ou de quem se esfor-
ça por viver a fé, como pai e 
mãe de família, quero dizer, 
com força: Tenham sempre 
no coração esta certeza! Deus 
caminha a seu lado, nun-
ca os deixa desamparados!” 
 “Encorajemos a ge-
nerosidade que caracteriza 
os jovens, acompanhan-
do-los 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 preci-
sam só de coisas, precisam, 
sobretudo, que lhes sejam 
propostos aqueles valores 
imateriais que são o cora-
ção espiritual de um povo, 
a memória de um povo”. 
 A segunda postura: 
Deixar-se surpreender por 
Deus. Quem é homem e mu-
lher de esperança – a grande 
esperança que a fé nos dá – 
sabe que, mesmo em meio às 
dificuldades, Deus atua e nos 
surpreende. A história deste 

Santuário serve de exemplo: 
três pescadores, depois de 
um dia sem conseguir apa-
nhar peixes, nas águas do 
Rio Paraíba, encontram algo 
inesperado: uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição. 
 Quem poderia imagi-
nar que o lugar de uma pes-
ca infrutífera, tornar-se-ia 
o lugar onde todos os brasi-
leiros podem se sentir filhos 
de uma mesma Mãe? Deus 
sempre surpreende, como o 
vinho novo, no Evangelho 
que ouvimos. Deus sempre 
nos reserva o melhor. Mas 
pede que nos deixemos sur-
preender pelo seu amor, que 
acolhamos as suas surpre-
sas. Confiemos em Deus! 
 Longe d’Ele, o vinho 
da alegria, o vinho da espe-
rança, se esgota. Se nos apro-
ximamos d’Ele, se permane-
cemos com Ele, aquilo que 
parece água fria, aquilo que é 
dificuldade, aquilo que é pe-

cado, se transforma em vinho 
novo de amizade com Ele.

Queridos amigos, vie-
mos bater à porta da casa de 
Maria. Ela abriu-nos, fez-
nos entrar e nos aponta o seu 
Filho. Agora Ele nos pede: 
“Fazei o que Ele vos disser”. 
Sim, Mãe nossa, nos compro-
metemos a fazer o que Jesus 
nos disser! E o faremos com 
esperança, confiantes nas 
surpresas de Deus, e cheios 
de alegria. Assim seja.”

“ Querido jovem: “bote 
Cristo” na sua vida. Nestes 
dias, Ele o espera na Palavra; 
escute-o com atenção e o seu 
coração será inflamado pela 
sua presença; “Bote Cristo”: 
Ele o acolhe no Sacramento 
do perdão, para curar, com a 
sua misericórdia, as feridas 
do pecado. Não tenham medo 
de pedir perdão a Deus. Ele 
nunca se cansa de nos perdo-
ar, como um pai que nos ama. 
Deus é pura misericórdia!

Itapuã - Vila Velha, ES
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Entrevista
“O Santo Sudário nos 
diz até que ponto Deus 
amou a humanidade” 
Entrevista com o cardeal Angelo Comastri, 

na conferência sobre a Síndone na Pontifícia 
Universidade Lateranense

Eminência, quais são as últimas pesquisas so-
bre o Sudário?

 
As últimas pesquisas sobre o Sudário não acrescenta-
ram muito ao que já sabíamos. Já foi cientificamente 
apurado, apesar do exame de carbono 14, que não é 
confiável, que aquele sudário é o sudário que envolveu 
o corpo de Jesus. Há muitos elementos que atestam. 
Por exemplo, temos o exame do pólen, que foi feito 
por um criminologista que não tinha filiação religiosa 
nenhuma e que nos relatou que o pólen corresponde 
às características de Jerusalém e das suas redondezas, 
de Constantinopla e do âmbito alpino, ou seja, ele re-
faz todo o caminho que historicamente o sudário per-
correu. Os estudos recentes nos trazem a certeza das 
narrações antigas. Dizem-nos o seguinte: “Podem con-
templar, estudar, meditar sobre o Santo Sudário, com a 
certeza de que vocês estão contemplando, estudando e 
meditando sobre a Paixão de Cristo”.

A conferência na Universidade Lateranen-
se destaca “a forte mensagem que o Sudário quer 
dar ao homem de hoje”. Que mensagem é essa? 

A mensagem forte é que o Sudário registra uma 
paixão impressionante, um sofrimento que é difícil de 
descrever. E o sofrimento do Filho de Deus feito ho-
mem só pode ser explicado com um amor imenso e 
sem limites. A tal ponto que João Paulo II, no livro 
“Cruzando o Limiar da Esperança”, afirmou que “sem 
aquela paixão”, que, acrescento eu, está documentada 
claramente no Sudário, “a verdade de que Deus é amor 
ficaria suspensa no ar”. O Sudário nos diz até que pon-
to Deus amou a humanidade.

Mudando de assunto, o senhor já teve a opor-
tunidade de encontrar várias vezes o papa Francisco. 
Como ex-prelado do santuário mariano de Loreto, 
como o senhor descreve a devoção mariana do papa? 

O papa Francisco declarou explicitamente, indo 
até Santa Maria Maior, um dia depois da eleição, que ele 
pretendia viver o pontificado, entregando-o nas mãos 
de Maria. Por outro lado, ele não poderia fazer dife-
rente: não pode haver um cristão que não seja mariano, 
como disse Paulo VI no Santuário de Nossa Senhora de 
Bonaria, em Cagliari. O papa é o primeiro cristão, e por 
isso ele tem que ser necessariamente mariano.

O que o senhor acha das “inovações” que o 
novo papa está trazendo para a Igreja? 

O papa está simplesmente dando um “banho” de 
simplicidade, de humildade. Eu acho que isso é muito 
bonito, porque o tempo deposita um pouco de poeira e 
de mundanidade [na Igreja]. Voltar para a simplicidade 
do Evangelho é, com certeza, um ganho para toda a Igre-
ja e, sem dúvida, é uma coisa que todos nós desejamos.

Faz alguns dias, no aniversário de 86 anos 
de Bento XVI, o senhor disse que a oração do 
papa emérito sustenta os enormes esforços do papa 
Francisco. O senhor pode nos explicar essa frase? 

A oração, para quem crê, é sempre uma grande 
força. A bíblia enfatiza isso repetidamente. Quando ela 
fala sobre a jornada do povo de Israel rumo à Terra 
Prometida, existe um episódio sintomático, de grande 
profundidade, que diz que, quando o povo lutava du-
rante a viagem, Moisés subia até a montanha e orava 
com os braços erguidos. E quando ele orava, o povo 
vencia. E quando ele abaixava as mãos, o povo per-
dia. Isto pode ser aplicado tranquilamente ao papel de 
Bento XVI neste momento. Com aquele gesto, ele quis 
dizer isto: “Eu não abandono a Igreja, mas continuou 
a servi-la nas condições que são possíveis para mim, 
nesta idade e na minha saúde, e eu a sirvo orando”. E a 
oração de Bento XVI é uma grande ajuda para o papa 
Francisco, para a Igreja, e para todos nós.

 O Cristão e a Importância 
da Autoestima

Acredita-se que nunca se ouviu falar tanto de 
autoestima como nos tempos atuais. Nas conversas 
formais e informais, na leitura de livros, nos sites da 
internet, entre outros, é comum encontrar o termo au-
to-estima, assim como outros a ele associados: “auto-
estima baixa”; “autoestima alta”. Mas, afinal, o que é 
a autoestima? Pode-se definir autoestima como sendo 
uma “autoavaliação subjetiva”. Em outras palavras: 
enquanto as pessoas com autoestima baixa pensam 
que não valem nada, ou muito pouco, assim como 
creem que os demais as menosprezam, manifestando 
atitudes de agressividade, as pessoas com auto-estima 
alta apreciam seu valor e o dos demais, assim como 
têm confiança na sua própria competência, são capazes 
de reconhecer as suas próprias limitações e tomam as 
dificuldades cotidianas como um desafio. 

 A partir dessas considerações preliminares, 
pergunta-se: como disse ser a autoestima do cristão? 
A seguinte história, que se passa com um menino, será 
uma fonte de inspiração. Feliz, mas cansado, o menino 
contemplava extasiado aquele mundo que se descorti-
nava atrás do muro que acabara de escalar. Estátuas, 
grandes pedras, blocos de mármore e um homem sério 
e aplicado. Em suas mãos um martelo e um cinzel. O 
menino olhava encantado tudo aquilo, e observava o 
homem, que, com seu martelo e cinzel, golpeava, ora 
devagar, ora mais energicamente o bloco de mármore. 
O menino não conteve sua curiosidade e perguntou re-
pentinamente: “o que o senhor está fazendo?”. “Meu 
filho, respondeu calmamente o escultor, volte daqui a 
dois meses e verá!”. Dois meses foram dois séculos 
para o impaciente menino! Enquanto isso o escultor 

continuou trabalhando, 
lentamente tirando pe-
daços de mármore, ali-
sando, polindo, para que 
surgisse daquele bloco 
de mármore a imagem 
sonhada. Todo cuidado 
era pouco, pois um golpe 
em falso, uma martelada 
mais forte, uma cinzela-
da fora do lugar poderia 
arruinar toda a obra.

Quando o menino 
surgiu novamente, em 
cima do muro, no lugar 
do bloco de mármore es-
tava uma linda estátua 
de um Anjo. “Onde o 

senhor foi buscar isto?”, perguntou o menino. “Ela 
estava dentro do bloco de mármore”, respondeu sor-
rindo o escultor. Ora, a presente história nos traz a 
seguinte lição: todos nós seres humanos somos espe-
ciais, somos amados e queridos por Deus, como nos 
diz Santo Agostinho: “Deus é mais íntimo a mim do 
que eu mesmo” (cf. Confissões III, 6,11). Portanto, 
fomos criados por amor e para amar. Em cada pes-
soa existe a presença do divino, como nos lembra o 
livro do Gênesis: “Deus criou o homem à sua ima-
gem, criou-o à imagem de  Deus, criou o homem e a 
mulher” (1,27)

Desse modo, todo cristão, que faz essa profun-
da experiência do amor de Deus, terá como consequ-
ência uma autoestima elevada, a saber: terá sempre 
a percepção de ser uma pessoa especial, com paz in-
terior, com relacionamentos interpessoais saudáveis, 
com diminuição da necessidade de aprovação, com 
maior desempenho profissional, entre outros. Pe-
çamos à Virgem Maria, Primeiro Sacrário de Jesus 
Cristo, que interceda em favor de todos nós, seus fi-
lhos, para que sejamos um sinal do amor de Deus, 
neste mundo marcado por tantos sinais de violência. 
Com razão, afirma o Papa Francisco: “Um cristão 
está pronto a anunciar o Evangelho, porque não pode 
reter em si mesmo a alegria.

      
 

Pe. João Batista Chemin, Reitor do Seminário Fi-
losófico Bom Pastor - Diretor da Faculdade Arqui-

diocesana de Filosofia-Diretor da Escola Diaconal e 
Assessor Eclesiástico dos Diáconos Permanentes.
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Destaques

Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, 
Arcebispo Emérito de Curitiba (PR), por ocasião das comemorações alusivas aos 
seus 87 anos de vida, 47 anos de episcopado e 60 anos de sacerdócio ministerial. 
Dom Pedro foi Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil por mais de 

Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
em visita a Dom Paulo Evaristo Arns, 
Arcebispo Emérito de São Paulo que 
acaba de completar 92 anos de vida.

Pe. Osvaldo da Pontifícia Obra 
Missionária, com Dom Olilo Pedro 
Scherer, Cardeal Arcebispo de São 

Paulo e membros do Comire.

Pelotas, RS
Dom Jacinto Bergmann, Bispo Diocesano de Pelotas com Sacerdotes 

formadores e seminaristas, por ocasião das comemorações do 74° ano de 
fundação do Seminário Diocesano São Francisco de Paula.

“Se você quiser conhecer uma pessoa, 
não pergunte o que ela pensa, mas o que ela ama” 
(Agostinho de Hipona, “Santo Agostinho”, bispo, filósofo, teólogo e doutor da Igreja, 354-430). 

No amor todo ser se revela. Quando 
pensamos sobre algo, o véu do desconhe-
cido vai cedendo lugar ao conhecimento. 
Dizemos também que fomos iluminados. 
Por ser um trabalho árduo o exercício 
do pensar, por isso mesmo poucos con-
seguem, a maioria desiste e prefere ver 
o que outros pensaram nas diversas for-
mas que existem de externar o conheci-
mento, por exemplo: livros, vídeos, TV, 
etc. Amar remete a atitudes. A primeira 
atitude de quem ama é sorrir. Quem ama 
tem necessidade de ação, ela se envol-
ve, vai além de suas forças, na busca do 
bem do “ser” amado. Dependendo do 
momento, ela tem uma atitude apropria-
da, pois o amor é exigente. Assim, quem 
ama se revela em suas atitudes. Nem pre-
cisa falar nada, os gestos falam por si. 
A linguagem do amor é universal, toda 
a natureza compartilha. Todo o ser vivo 
sente a energia que emana do amor. Mas 

o amor é frágil, precisa ser cultivado com 
carinho. Muitas vezes, um gesto precisa 
ser repetido várias vezes, até que ele ga-
nhe a dimensão do amor. Apenas dizer 
que ama, sem um respaldo de atitudes 
de amor, soa como uma inverdade, pois 
amar é comprometer-se. 
(Reflexão feita por José Irineu Nenevê – 17 anos).
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Encontros de 
Aprofundamento

 Espiritual

Distrito 176 - Volta Redonda, RJ
Coordenado pela IS Maria Ilda Monteiro de Castro, foi realizado o Encontro de Aprofundamen-
to Espiritual que contou com a participação dos IS. Maria das Graças S. de Brito, Coordenadora 
Regional, de Petrópolis (RJ) e os representantes do Movimento Serra do Brasil IS. Deusdeth Dias 
dos Santos e Fernando G. T. Barreto, de Aparecida (SP). Participaram do encontro em torno de 150 
serranos de Pirai, Barra do Pirai, Barra Mansa e Volta Redonda.

Dom Francisco Biasin, 
Bispo Diocesano de Barra do Pirai/Volta Redonda esteve presente ao encontro dos serranos do 
Distrito 176, realizado em Volta Redonda. É visto com os Sacerdotes, representantes do MSB e 
coordenadora IS. Maria Ilda.

Barra do São Francisco (ES) 
Diocese de São Mateus. Encontro de Aprofundamento Espiritual, com mais de 240 membros Serra 
participantes. Com eles esteve o IS José Ginaldo de Jesus, de Aracaju (SE), representando e falando 
em nome do Movimento Serra do Brasil.

Distrito 106 - Formosa, GO
Tendo à frente a IS. Maria das Graças B. de Sousa, Coordenadora Distrital, foi realizado o Encontro 
de Aprofundamento Espiritual que contou com a participação de serranos de Brasília, Formosa, 
Formozinha e Planaltina de Goiás. Representando o Movimento Serra do Brasil lá esteve o IS. Luiz 
Albino de Paiva, Diretor de Planejamento.

Taquara, RS
A Comunidade Serra de Taquara, que tem na 
presidência o IS Sergio Francisco da Rosa, 
realizou o Encontro de Aprofundamento 
Espiritual do Regional SUL III – RS. Contou 
com a presença da IS Marli Helena Plentz, 
Coordenadora Distrital 128; do IS José Miguel 
Rodrigues da Silva, Coordenador Regional e 
grande número de serranos.
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25 anos da CS de 
Campo Mourão, PR

Com Celebração Eucarística de Ação 
de Graças, presidida por S. Ex.a Dom Fran-
cisco Javier Delvalle Paredes, Bispo Dio-
cesano e, concelebrada por Sacerdotes, foi 
iniciada a solenidade em que a Comunidade 
Serra de Campo Mourão comemorou seus 
25 anos de fundação. O evento contou com a 
participação de serranos procedentes de vá-
rias partes do Brasil. Representantes do Con-
selho Nacional e do Serra Internacional, na 

pessoa do IS Affonso José Iannone. Nas fo-
tos são vistos os participantes em vários mo-
mentos das comemorações, na Santa Missa e 
no Jantar de Confraternização. O importante 
acontecimento foi preparado e coordenado 
pelo casal Presidente IS Jorge Luiz e Maria 
Tonet. Aquela Comunidade Serra foi funda-
da ao tempo em que o Bispo Diocesano era 
S. Ex.a Dom Virgilio de Pauli e contou com 
a presença do IS Ulysses Sebben.

Catedral São José, de Campo Mourão – Missa de Ação de Graças.

IS. Jorge Luiz e Maria Tonet, Presidente

IS. Ulysses Sebben, fundador e 
representante do CNSB

Jantar de Confraternização.

Casal Aparecido e Cleire Arcain

Casal Sérgio e Mariza Grapegia, 
Coordenador Distrital

Casal Henrique e Virginia Salonski e 
convidados.

Casal de serranos, pais de Presbítero

IS José Vicente, de Ribeirão Preto, SPSacerdotes e Religiosas presentes
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A voz da 
Igreja

O polegar é o que fica mais próximo de nós. 
Assim comece rezando pelas pessoas que ficam 
mais próximas. Elas são as mais fáceis de lembrar-
mos. Ore pelos seus entes queridos: cônjuge, filhos, 
pais, irmãos, parentes e amigos. O dedo seguinte é o 
indicador. Reze por aqueles que ensinam, instruem 
e curam. Isto inclui os professores, médicos e sacer-
dotes (pelo papa e pelos bispos). Eles necessitam de 
apoio e sabedoria para indicar a direção certa para 
os outros. Mantenha-os em suas orações. O próxi-
mo dedo é o mais alto. Ele lembra nossos líderes. 
Reze pelo presidente, governador, prefeito e demais 
autoridades. Essa gente dirige a nação e precisa da 
direção de Deus. Lembre-se que feliz é a nação cujo 

A Oração Dos Cinco Dedos 
Deus é o Senhor. O quarto é o anelar. Para surpre-
sa de muitos, este é o nosso dedo mais fraco, como 
pode atestar qualquer professor de piano. Ele deve 
nos lembrar de rezar pelos que são fracos, que es-
tão em aflição ou dor. Essas pessoas precisam de 
nossa oração permanentemente. O quinto e último 
é o dedinho mínimo, o menor de todos. É dessa 
forma que devemos nos colocar diante de Deus. O 
mindinho deve nos lembrar de rezar por nós mes-
mos. Após ter rezado pelos outros quatro grupos, 
nossas próprias necessidades terão sido colocadas 
na perspectiva correta e seremos capazes de rezar 
por nós, de forma mais eficaz. Amém! Sempre que 
olhar para sua mão, portanto, lembre-se de rezar. 

Constituição Dogmática sobre a 
Revelação: Dei Verbum

 
Documento de fundamental importância para 

a compreensão da Palavra de Deus e da relação com 
o Magistério da Igreja. Deus tem falado aos homens. 
O Cristo, Palavra (Verbo) de Deus, por quem todas 
as coisas foram criadas, é a plenitude da Revelação. 
A Constituição mostra como na Sagrada Escritura 
se encontra a Palavra de Deus fixada por escrito sob 
a inspiração do Espírito Santo, enquanto a Palavra 
de Deus, confiada por Cristo aos Apóstolos, é trans-
mitida pela Tradição, integralmente, aos sucessores 
dos apóstolos. A Hierarquia tem a tarefa de interpre-
tar autenticamente a Palavra de Deus. Este aspecto 
é analisado no segundo capítulo (n. 7-10). O pro-
blema que mais ocupou a Assembleia Conciliar foi 
exatamente o das fontes da Revelação: só a Sagrada 
Escritura ou também a Tradição (a interpretação da 
Igreja ao longo dos séculos). O texto estabeleceu 

que existem duas fontes da Revelação: a S. Escritura 
e a Tradição da Igreja. Alguns passos fundamentais: 
“Relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Es-
critura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada 
Escritura estão intimamente unidas e interpenetra-
das. Com efeito, decorrente ambas da mesma fon-
te divina, fazem como que uma só coisa e tendem 
ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de 
Deus. escrita por inspiração do Espírito Santo; a Sa-
grada Tradição, por sua vez, transmite integralmen-
te aos sucessores dos Apóstolos a palavra de Deus 
confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos 
Apóstolos...  Disso resulta que a Igreja não tira só da 
Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as 
coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebi-
das e veneradas com igual espírito de piedade e re-
verência (n. 9). Relação de uma e outra com a Igreja 
e com o Magistério eclesiástico.  A sagrada Tradição 
e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sa-
grado da palavra de Deus, confiado à Igreja...Porém 
o encargo de interpretar autenticamente a palavra de 
Deus escrita ou contida na Tradição foi confiado só 
ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exer-
cida em nome de Jesus Cristo. Esse magistério não 
está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, 
ensinando apenas o que foi transmitido... É claro, 
portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escri-
tura e o Magistério da Igreja, segundo o sapientís-
simo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e 
se associam, que um sem o outro não se mantém 
e, todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do 
mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para 
a salvação das almas”.  Finalmente, a Constituição 
enfatiza o papel fundamental que devem ter as Es-
crituras em toda a vida da Igreja.

Nem Ouro, Nem Prata
“Não trago nem 

ouro nem prata, trago o 
que mais precioso me foi 
dado: Jesus Cristo! Venho 
para alimentar a chama 
do amor fraterno que 
arde em cada coração”. 
O Papa Francisco 
proclamou esta frase em 
seu primeiro discurso 
ao chegar ao Brasil para 
jornada Mundial da 
Juventude em 22/07/2013 

no Rio de Janeiro. Alguém já parou para refletir sobre 
esta frase? Já me peguei várias vezes pensando no teor 
dela. Será que não tem nada ver com as atribuições do 
Movimento Serra? Na minha análise tem tudo a ver.

Cada comunidade no movimento atua no sentido 
de que sempre haverá mais sacerdotes para atender 
a demanda de um povo necessitado do amor de 
Deus. Neste sentido é que nos toca profundamente 
a afirmação do Santo padre. Se não há presbíteros 
necessários, certamente, haverá muita gente que não 
terá a oportunidade de receber a Cristo, muito menos 
a ocasião de alimentar da chama ardente que alimenta 
os corações dos nossos irmãos.

A reflexão se torna muito mais importante, 
porque a promessa não é de bens materiais, e é muito 

mais significativa, que quando afirma não trazer ouro 
nem prata está falando de metais nobres e preciosos, 
que não se corrói como tempo, muito pelo contrário, 
pode até parecer ofuscado, mas nada que não possa 
ser reavivado através de um lustre aplicado. São dois 
metais que o tempo não desgasta, uma vez que também 
não sofre deterioração através da ferrugem, permanece 
integro e sempre valioso. Ao trazer o amor de Cristo, 
está colocando que mesmo sendo ouro e prata, não tem 
a mesma grandeza que tem o amor de Cristo. Cristo é 
para nós muito mais do que a preciosidade do ouro e 
da prata, é garantia de amor eterno e verdadeiro.

Posto isto, fica a impressão que a obra do serra é 
muito mais importante do que parece.  É infinitamente 
necessária e urgente no mundo hoje, quando 
encontramos famílias e mais famílias desestruturadas, 
porque não tem encontrado um apoio para enfrentar a 
vida de maneira que tenha a esperança necessária para 
enfrentar os desafios que nos apresenta. Pense nisso. 
A partir desta reflexão, tudo o mais virá por acréscimo 
estando Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro 
lugar quando nos colocamos a serviço. Diante disso, 
lembremos do Beato Junípero Serra, de “Sempre pra 
frente sem  jamais retroceder”. Só assim seremos 
serranos de verdade.

Luiz Albino de Paiva, 
Diretor de Planejamento do MSB

Os serranos unidos em oração
O Serra Internacional, por meio da Vice-Presi-

dência de Vocações, está conclamando todos os mem-
bros do Movimento, para que sejam perseverantes na 
oração pelas Vocações e pela Unidade do Serra.  Uma 
oração que deve ser constante, inabalável, com ação 
de graças, e repleta de confiança. Tendo como propos-
ta, uma oração mensal e contínua, o objetivo é unir os 
Serras de todo o mundo numa oração, com uma inte-
ração comum, e na linha do terceiro objetivo do Serra: 
chamado à Santidade. 

 “Os Serras Unidos em Oração” serão, de agora 
em diante, uma iniciativa contínua. Para começar, por 
um dia em cada mês, deverá ser rezada uma oração 
por uma intenção particular relacionada ao apostola-
do leigo do Serra. O Serra Internacional enviará, com 
antecedência, por e-mail,  a oração, com uma simples 
intenção. Essa oração poderá ser feita a qualquer hora 
do dia designado, e em qualquer lugar, mas unido em 
espírito com os outros Serras de todo o mundo. Reco-
menda-se, se possível, que a reza seja feita na presença 
do Santíssimo Sacramento. A primeira oração na série 

“Os Serras Unidos em Oração”, foi no dia 4 de agosto, 
ocasião em que se celebra a festa de São João Maria 
Vianney, o “Cura D’Ars”, que é o Santo Patrono de to-
dos os Sacerdotes. A intenção da oração foi pela santi-
ficação do Santo Padre, dos Sacerdotes e Seminaristas, 
sob a poderosa intercessão de São João Maria Vianney.  
A segunda oração mensal foi no dia 8 de setembro, 
Festa do Nascimento de Maria, Mãe das Vocações, por 
intenção da unidade do Serra e para que os serranos 
sejam fieis ao chamado do Senhor.

 Que essa iniciativa, ora adotada pelo Serra In-
ternacional, seja devidamente observada pelas comu-
nidades Serra, a fim de que sejamos fiéis ao cumpri-
mento de nossos compromissos Serra e que possamos, 
fortalecer, ainda mais, o nosso trabalho em prol das 
vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Maria, 
Rainha e Mãe dos Vocacionados, Rogai por nós !

     
João Rodini Luiz, 

Vice-Presidente de Comunicações do MSB
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A Luz Da Fé: A Encíclica Do Papa Francisco

Cardeal Odilo Scherer comenta 
sobre a Lumen Fidei

 Era bem esperada uma en-
cíclica sobre a fé, ainda no ponti-
ficado de Bento 16. De fato, ele já 
havia escrito uma sobre a caridade 
(Deus caritas est – Deus é Amor) 
e uma sobre a esperança (Spe sal-
vi – Salvos na Esperança). Falta-
va uma sobre a fé, para completar 
a trilogia de ensinamentos ponti-
fícios sobre as virtudes teologais, 
dons preciosos recebidos de Deus 
no Batismo. E foi o papa Fran-
cisco quem nos deu a encíclica 
Lumen Fidei (A Luz da Fé), so-
bre a fé, bem no decorrer do Ano 
da Fé. Ele mesmo, no entanto, já 
havia dito, quando a anunciou há 
poucas semanas, que seria uma 
encíclica “escrita a quatro mãos”, 
uma vez que seu predecessor já 
havia trabalhado, antes de abdicar 
ao pontificado, em vista de sua 
publicação. A encíclica nos vem, 
não apenas para a melhor vivên-
cia do Ano da Fé, mas para com-
preender e viver melhor a própria 
fé. Não é um texto para ser anali-
sado com mera curiosidade inte-
lectual, ou com o intuito de fazer 
uma análise teológica sobre ele; 
seria muito pouco. Bem mais, ele 
deve ser lido e degustado com o 
desejo de compreender e acolher 
cada palavra dita, com amor de 
pai, por quem fala com a sabe-
doria adquirida ao longo de uma 
existência, e com o desejo de co-
municar coisas essenciais à vida 
dos filhos... É interessante notar 
que o Papa não fala da fé a partir 
das “verdades da fé”: o primeiro 
capítulo traz o título – “acredita-
mos no amor”. Nosso ato de fé é 
precedido pelo amor de Deus, que 
se manifesta ao mundo e nos faz 
experimentar seu amor salvador; 
a experiência do amor precede à 
fé! Não é também isso que acon-

tece entre as pessoas? Quando 
duas pessoas se amam verdadei-
ramente, elas passam a acreditar 
profundamente uma na outra... É 
o que já ouvimos do papa eméri-
to Bento 16, em outras ocasiões: 
nossa fé e nossa experiência reli-
giosa não decorrem de uma dou-
trina perfeita, nem de um ideal 
ético altíssimo, mas do encontro 
com a pessoa de Deus, amoroso e 
fiel, que se revelou, veio ao nos-
so encontro e nos amou. É a isso 
que o Papa se refere quando fala, 
na encíclica, sobre Abraão, nosso 
pai na fé, a experiência históri-
ca e mística do Povo de Israel, a 
vinda do Filho de Deus ao mundo 
e a paixão, morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. “Ele me amou e 
por mim se entregou na cruz”, ex-
clama São Paulo, depois de fazer 
a experiência do encontro com 
Jesus Cristo no caminho de Da-
masco; sua fé foi vivíssima e ina-
balável, porque experimentou o 
“mistério” do amor de Deus, ma-
nifestado em Cristo Jesus. Para os 
apóstolos e para os grandes cris-
tãos, que foram e são os santos, 
falar da fé não significou tratar 
de verdades abstratas, bem ela-
boradas pela razão humana; eles 
falavam, antes de tudo, da pessoa 
de Deus e de Jesus Cristo, de sua 
ação envolvente, especialmente, 
de seu amor misericordioso e de 
sua providência. As verdades da 
fé e da moral, também elaboradas 
bem como doutrinas, seguem de-
pois disso. A encíclica fala, no ca-
pítulo 2º, que é preciso crer para 
compreender; de fato, a fé é um 
dom sobrenatural, que nos é dado 
como luz forte, que nos faz perce-
ber melhor aquilo que queremos 
compreender. É o contrário do 
que, geralmente, as pessoas ima-
ginam: não é “ver para crer”, mas 
“crer para ver”. Na ordem da fé, 
podemos dizer: quem crê com-

preende mais e melhor. Não é que 
a fé dispensa o esforço da razão e 
o estudo: fé e razão completam-
se e não devem ser opostas, nem 
tidas como excludentes. Um belo 
capítulo trata da transmissão da 
fé: esta é uma das preocupações 
sérias da Igreja em nossos dias. O 
papa fala que a Igreja é “a mãe 
da nossa fé”. Esta não é um fato 
individual e subjetivo: aquilo que 
cremos foi transmitido a nós, vem 
de longe, dos apóstolos! “Trans-
miti-vos aquilo que eu mesmo 
recebi”, observou São Paulo 
(1Cor 15,3). Cremos no teste-
munho de quem creu primeiro; 
e temos motivos bons para fazer 
isso! Cremos com quem já creu, 
os mártires, os santos, os mestres 
da fé ao longo da história. Cre-
mos e temos o compromisso de 
continuar a transmitir, hoje, essa 
preciosa herança da fé! Enfim, 
a encíclica trata das obras da fé. 
“A fé, sem as obras, é morta em 
si mesma”, já advertia São Tiago! 
Mas não se trata de opor as obras 
à fé: estas são decorrência e fru-
to da fé verdadeira. Crendo, nós 
nos colocamos na sintonia com o 
plano de Deus sobre este mundo 
e sobre a nossa vida. E então, sur-
gem as obras da fé e cessam as 
obras contrárias à fé, porque são 
contrárias a Deus e ao seu amor!

A Fortaleza Do Pastor
Artigo de Espiritualidade, 
de Dom Alberto Taveira 

Corrêa, Arcebispo de 
Belém do Pará.

 A Palavra de Deus é fon-
te inesgotável de vida para toda a 
humanidade. Como sempre faz, a 
Igreja quer empreender de novo, 
com crescente zelo, o anúncio da 
Palavra, que tem seu lugar pri-
vilegiado, para animar a vida de 
todos e o serviço apostólico a ela 
confiado. A chave que abre a porta 
da Escritura é Nosso Senhor Jesus 
Cristo, com sua morte e ressur-
reição, o mistério pascal que ce-
lebramos nos tempos que correm. 
Amar e conhecer a Cristo é nosso 
dever, nossa honra e nossa ale-
gria, deixando-nos provocar por 
Ele! A presença de Jesus suscitou 
e suscitará sempre interrogações e 
muita perplexidade.

 Aproximemo-nos dele e 
da riqueza de sua personalidade. 
Em Nazaré, onde Jesus fora cria-
do, as pessoas se interrogam a seu 
respeito: “De onde lhe vem essa 
sabedoria?” (Mt 13, 54). Noutra 
ocasião, “surgiu uma divisão en-
tre o povo por causa dele. Alguns 
queriam prendê-lo, mas ninguém 
lhe pôs as mãos. Os guardas então 
voltaram aos sumos sacerdotes e 
aos fariseus, que lhes pergunta-
ram: Por que não o trouxestes? 
Responderam: Ninguém jamais 
falou como este homem” (Jo 
7,43-46). Suas palavras, mais do-
ces do que o mel, atraem as pes-
soas, mesmo quem tem a tarefa de 
prendê-lo. Tantas vezes quantas 
forem lidas, acolhidas e vividas, 
nelas se encontra a vida eterna. 
Seu som se espalha e ecoa por 
todo o universo.
 “Eu sou o bom pastor. O 
bom pastor dá a vida por suas ove-

lhas” (Jo 10,11). Bondade e entre-
ga de vida. Só quem é plenamente 
realizado e feliz pode chegar a 
tais alturas, pois é aquele que veio 
“para que tenham vida, e a tenham 
em abundância” (Cf. Jo 10,10). 
Nele, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
está nossa vida e nossa missão. 
Hoje é o nosso tempo para conhe-
cer sua voz e seguir aquele que 
vai à nossa frente (Jo 10,4). Entre-
tanto, sendo limitados, parece-nos 
muito alto o ideal: dar a vida, co-
nhecer pelo nome, dar exemplo, ir 
à frente dos outros, abrir-se para 
todos, enfim, acolher e espelhar 
a beleza e a bondade do Pastor! 
Sabendo disso, a Igreja nos leva a 
pedir com confiança: “Deus eter-
no e todo-poderoso, conduzi-nos 
à comunhão das alegrias celestes, 
para que o rebanho possa atingir, 
apesar de sua fraqueza, a fortaleza 
do Pastor”. Assim seja!

“O papa, para mim, é a pessoa mais 
importante do planeta”

O testemunho de fé 
do campeoní ssimo ex-
jogador de basquete, 

Oscar Schmidt
 

No dia 7 de setembro, data em 
que se comemora o dia da indepen-
dência no Brasil, o canal de TV ESPN 
Brasil exibiu o programa ‘Bola da 
vez’, onde o ex-jogador de basquete 
de inúmeros clubes e da seleção bra-
sileira, Oscar Schmidt, era o entre-
vistado. O âncora do programa, José 
Palomino, inicia um dos blocos inda-
gando ao craque sobre a oportunidade 
de encontrar o Sumo Pontífice duran-
te a Jornada Mundial da Juventude – 
Rio 2013 . Tido como um dos maiores 
jogadores de basquetebol de todos os 
tempos, Oscar testemunhou sobre o 
Papa Francisco e a sua fé católica.

 “Eu tive a honra de levar 
minha esposa e meus dois filhos 
para encontrar o Papa. O Papa, para 
mim, é a pessoa mais importante 
do planeta. Eu sou muito católico 
e ele é a conexão direta com Nos-
so Senhor. Ser convidado para estar 
pertinho dele já dá arrepios. Eu se-
quer pensei no meu tumor. Eu não 
sei porque as pessoas não se ajoe-
lham quando ele passa”. O ex joga-
dor da seleção brasileira não deixou 
de brincar com a nacionalidade do 

Sumo Pontífice. Brasil e Argentina 
são tradicionais rivais no basquete 
e Schidt, que durante anos enfren-
tou os ‘hermanos’ nas quadras, fa-
lou com bastante humor sobre o 
tema. “Esse é o primeiro argentino 
humilde que eu vi na vida. Pensei 
que não fosse ver alguém melhor 
que o João Paulo (II). Eu falei que 
estava rezando para ele enquanto eu 
me ajoelhei diante dele. E ele res-
pondeu ‘Gracias’. Que coisa linda 
esse ‘gracias’. Recordista mundial 
de pontuação do basquetebol com 
49.703 pontos, Oscar luta contra um 
câncer no cérebro. Segundo o atle-
ta, mesmo se perder a batalha para 
a doença, a bênção papal não deixa 
de ser importante em sua vida. “Eu 
fiquei emocionado demais. Foi um 
momento muito importante na mi-
nha vida. Se tiver que ir ‘embora’, 
esse momento já valeu tudo”.
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Serra em 
Ação

Santos, SP
Fundadores da Comunidade Serra de Santos. 
Vemos com eles Monsenhor Nelson e o IS Ruy, 
seu primeiro Presidente. A CS de Santos é a ter-
ceira fundada no Brasil (1ª Rio de Janeiro e 2ª 
Franca) e recebeu sua Carta de Agregação em 
24 de junho de 1967.

Ribeirão Preto, SP
Membros da Comunidade Serra que participa-
ram da Missa na Rede Vida de Televisão. À sua 
frente o casal presidente Antônio Batista e Lú-
cia Beondi.

Ribeirão Preto, SP
Dom Moacir Silva, Arcebispo de Ribeirão Preto 
(SP), com membros da Comunidade Serra local, 
por ocasião de Encontro Vocacional. O Movi-
mento Serra foi responsável pela alimentação.

Campo Grande, MS
IS. Isaias José e Maria Edilze Nary, Antônio 
e Olga Pache de Castro, participando das sole-
nidades de Ordenação Sacerdotal do Pe. Bruno 
Cesar Capistrano.

Contagem, MG
IS. Beth e Alcivando, Presidente, por ocasião 
de encontro das Comunidades Serra de Conta-
gem e Belo Horizonte, que tem na presidência 
a IS Nininha.

Conselheiro Lafaiete, MG
IS. Neusa Nunes Dias, Presidente da Comuni-
dade Serra de Conselheiro Lafaiete dirigiu os 
trabalhos gravados pela TV Canção Nova. Con-
tou com a participação dos IS. Nininha, de Belo 
Horizonte; Elizabeth Lúcia Lopes, de Contagem 
e Edgard Pimentel, de Curitiba, PR.

Trindade, GO
IS Heila Martins Manteufel, da Comunidade 
Serra de Mineiros, nos enviou a foto na qual são 
vistos os serranos em peregrinação ao Santuário 
do ‘Divino Pai Eterno’, em Trindade (GO).

Mineiros, GO
Dom Ruy, Prior dos Beneditinos e a Irmã 
Maria das Graças são vistos com os membros 
da Comunidade Serra de Mineiros que sempre 
acompanham e incentivam.
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Atualidades
João Paulo II e João XXIII serão 

canonizados em 27 de abril de 2014 

O Papa Francisco decidiu, durante o primeiro 
consistório convocado por ele, a data da canoniza-
ção do Beato João Paulo II e do Beato João XXIII, 
que será no domingo 27 abril de 2014, em Roma.  O 
Papa em sua viagem de volta da Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro, tinha indicado a festa 
da Divina Misericórdia, 27 de abril, porque se fos-
se antes, durante o inverno europeu, poderia causar 
muitos problemas, especialmente para os peregrinos 
com poucos recursos. Da Polônia virão a Roma mi-
lhares de peregrinos. No caso de João XXIII, o Papa 
Francisco autorizou o processo, sem a necessidade 
de apresentar um segundo milagre. Os milagres de 
João Paulo II que foram levados em consideração 
para a canonização foi a cura milagrosa de uma freira 
francesa que sofria de Parkinson avançado e irrever-
sível. O segundo milagre foi a cura de uma mulher da 
Costa Rica que sofreu um aneurisma cerebral.

O milagre de João Paulo II é 
um grande presente para a 

América Latina 
 Mais uma vez a América Latina é protago-

nista. Depois da eleição do papa argentino e da 
Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, 
temos o milagre de João Paulo II numa mulher 
da América Central. A América Latina é metade 

da Igreja e eu acho que é um sinal muito grande 
de Deus para nós. Eu acho que é um momento im-
portante de conversão para o nosso continente, o 
momento de dar testemunho da nossa fé, particu-
larmente da nossa maneira de vivê-la na América 
Latina. Todas as classificações dizem que a Costa 
Rica é o país mais feliz do mundo, porque é um país 
de reconciliação e de paz, que não tem exército. É 
um país de classe média. Eu acredito que, neste mo-
mento, a Costa Rica também seja o único país do 
mundo que é católico pela constituição, além de ser 
tremendamente mariano.

Um milhão de fiéis na Rússia 
veneram a cruz de Santo André 

 A relíquia, trazida da cidade grega de Pa-
tras, foi exposta na Rússia, na Ucrânia e na Bielor-
rússia, durante as celebrações do 1025º aniversário 
do Batismo Cristão da Rússia

 Mais de um milhão de pessoas, entre 11 de 
julho e 2 de agosto, veneraram a cruz de Santo An-
dré em São Petersburgo, durante a exposição pelas 
comemorações do 1025º aniversário do Batismo 
Cristão da Rússia. A peregrinação da relíquia sagra-
da, na qual, segundo a tradição, o apóstolo foi cru-
cificado em 62 d.C., foi organizada pela Fundação 
Santo André. A cruz veio da cidade grega de Patras, 
com a bênção do patriarca de Moscou e de Toda a 
Rússia, Kirill I, e do arcebispo Jerônimo de Atenas e 
Toda a Grécia. Durante 23 dias, a relíquia percorreu 
a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, visitando as ci-
dades de Moscou, Kiev e Minsk, para ser venerada 
pelos fiéis da Igreja ortodoxa. “Algumas igrejas fica-
ram abertas aos visitantes durante todo o dia”, disse 
o porta-voz da Fundação Santo André. Segundo a 
agência de notícias russa Interfax, os fiéis esperaram 
de 30 minutos até nove horas para venerar a cruz. 

Muçulmanos da Itália agradecem 
ao papa Francisco 

 A União das Comunidades e Organizações 
Islâmicas na Itália (UCOII) expressa a sua gratidão 
ao papa pela mensagem enviada no fim do Ramadã 
e na festa do Id al-Fitr

 “Muitas vezes, um sorriso vale mais que mil 
palavras”: com esta frase, a União das Comunidades 
e Organizações Islâmicas na Itália (UCOII), comen-
tou a “gentileza” do papa Francisco, ao enviar uma 
mensagem escrita de próprio punho por ocasião do 
fim do Ramadã e da festa do Id al-Fitr. Os muçul-
manos na Itália, escreve a UCOII em carta ao Santo 

Padre, receberam com “extraordinária alegria” as 
palavras do pontífice, especialmente, o convite ao 
“respeito mútuo”. A “gentileza”, junto com a edu-
cação e com o respeito, deve “fazer parte da nossa 
prática diária, cada um de acordo com o que pode e 
sabe”, prossegue a União.

Cardeal Ortega espera que dom 
Romero seja elevado aos altares

 O cardeal cubano Jaime Ortega, enviado es-
pecial do papa Francisco ao V Congresso Eucarísti-
co Nacional, em El Salvador, pediu que dom Óscar 
Arnulfo Romero seja elevado aos altares. Dom Ro-
mero, arcebispo de San Salvador, foi assassinado em 
24 de março de 1980, enquanto celebrava a missa. 
O arcebispo de Havana abordou a possibilidade, du-
rante a homilia deste domingo, no complexo espor-
tivo de Santa Tecla, perto da capital de El Salvador, 
em presença de milhares de fiéis. A missa do domin-
go encerrou o V Congresso Eucarístico Nacional, 
no centenário da arquidiocese de San Salvador e 
das dioceses de Santa Ana e San Miguel. De acordo 
com a agência de notícias Fides, estavam presentes 
na celebração também o arcebispo de Tegucigalpa, 
cardeal Óscar Rodríguez Maradiaga, os bispos lo-
cais e de outros países da América Central, além de 
dezenas de sacerdotes e seminaristas. “Milhares de 
fiéis manifestaram alegria e participação, com um 
grande aplauso, quando escutaram as palavras do 
cardeal Ortega sobre dom Romero”.

 

Líbano e Oriente Médio são 
consagrados à Virgem Maria

 
 No santuário de Nossa Senhora do Líbano, 

aconteceu, no domingo, 16 de junho, uma cerimônia 
de consagração do país e do Oriente Médio ao cora-
ção imaculado de Maria. A cerimônia foi presidida 
pelo patriarca de Antioquia dos Maronitas, Bechara 
Boutros Rai, que rezou para que todos os povos da 
região sejam libertados “dos pecados que levam a 
divisões, agressões e violência”. No santuário, situ-
ado em Harissa, estiveram presentes o núncio apos-
tólico Gabriele Giordano Caccia, representantes do 
episcopado e os patriarcas católicos do Oriente Mé-
dio, além do presidente do Líbano, Michel Sleiman, 
e do primeiro-ministro eleito, Tammam Salam. Ao 
redor da basílica, a multidão de fiéis rezava para que 
o país dos cedros não seja afetado pelo sectarismo 
que está despedaçando a Síria.

 A encíclica Lumen Fidei torna-se bestseller, 
em apenas um mês 

 Esperadas agora a nova encíclica “Bem-a-
venturados os pobres” e a exortação pós-sinodal so-
bre a nova evangelização. A encíclica Lumen Fidei 
(A luz da fé), a primeira do papa Francisco, escrita 
em conjunto com Bento XVI e publicada em 5 de 
julho, vem se revelando um verdadeiro bestseller. 
A Rádio Vaticano informa que, no primeiro mês de 
divulgação, foram vendidos, só na Itália, 200.000 
exemplares da edição da Livraria Editora Vaticana 
(LEV). Os números são particularmente impactan-
tes porque o texto foi publicado em pleno início 
do período de verão europeu. Outras editoras estão 
publicando a encíclica com autorização da LEV. A 
emissora vaticana recorda ainda que outros textos 
do papa Francisco são esperados para dentro de al-
gumas semanas: a exortação apostólica pós-sinodal 
sobre a nova evangelização, cuja publicação deveria 
coincidir com o encerramento do Ano da Fé (24 de 
novembro próximo) e o projeto de uma nova encí-
clica sobre a pobreza, cujo título seria Beati paupe-
res (Bem-aventurados os pobres).

POM – Pontifícis Obras 
Missionárias

Em ação no Norte e Nordeste brasileiros.
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Flexal – Cariacica, ES
Pe. Altamiro, da Paróquia Nossa Senhora da Penha e 
participantes da reunião de fundação da Comunidade 
Serra, pelos irmãos Zélia Brito e Edgard Pimentel.

Vila Velha, ES
Pe. Vandaik, da Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, com eles vemos os fundadores 
IS Zélia Brito, de ... e Edgard Pimentel, de 
Curitiba, em trabalho de expansão.

Contagem e Belo Horizonte, MG
Membros das Comunidades Serra que, juntamente com os IS Zélia Lima da Silva, Coordenadora Regional 
LESTE II e Edgard Pimentel, Presidente da Comissão de Expansão do Movimento Serra do Brasil, estiveram 
em viagem de expansão no Estado do Espírito Santo.

Volta Redonda, RJ
A IS Maria Ilda, Coordenadora Distrital 176, tem 
feito magnífico trabalho de expansão. Recentemente 
iniciou mais sete novas Comunidades Serra. Seus 
Coordenadores são: IS. Irene Lacerda – Barra 
Mansa, IS Delson Santos Pereira e IS. Dílson Faria – 
Barra do Pirai, IS. IS. Regina Maria Xavier Pereira, 
IS. Francisco Manoel Afonso, IS. Carlos Tolentino e 
IS. Leila Arbache – Volta Redonda.

Dom Luiz Mancilha Vilela, Arcebispo de Vitória 
(ES) e seus Bispos Auxiliares Dom Joaquim 
Vladimir Lopes Dias e Rubens Sevilha.

Dom Silvestre Luiz Scandian, Arcebispo Emérito 
de Vitória (ES) e o IS Edgard Pimentel.

Dom Luiz Mancilha Vilela, Arcebispo de Vitória 
(ES) e o IS Edgard Pimentel, de Curitiba.

Dia 03/10/2013 - viagem Curitiba para Vitória/
ES. Chegada às 14 horas, sendo recebido pelo Padre 
Hiller Stefanon Sezini, da Paróquia São Francisco de 
Assis - Itapoã - Município de Vila Velha/ES, arquidio-
cese de Vitória. Às 17 horas, reunião no Salão Paroquial 
para formação de nova Comunidade Serra. Na verdade, 
há cerca de 5 anos (2008), já havia sido realizado o pri-
meiro encontro para tal finalidade. Para surpresa nossa, 
o grupo perseverou e caminha com reuniões regulares 
e ações dentro do carisma do Movimento Serra. Conta, 
hoje, com cerca de 18 participantes, tendo como coorde-
nadora a IS. Iracema Vieira Rangel (Rua Belém, Quadra 
8 - Casa 1, CEP 29101-770 - Itapoã - Vila Velha/ES) (Te-
lefone: 3349-0681), não possui e-mail. Entretanto, pode-
rá ser utilizado o e-mail da Paróquia (com.saofrancisas-
sis@terra.com.br) ou do Padre Hiller (pe_hiller@yahoo.
com.br). Compareceram à reunião, 21 participantes que 
marcaram nova reunião para o dia 08/11/2013. Destaque 
para a espiritualidade vivida no grupo que registra um 
fato extraordinário da consagração de um IS. fundadora 
à vida religiosa, juntamente com sua filha. Ambas fazem 
parte da congregação do Verbo Encarnado. Seus nomes: 
Luzia Peisino (mãe) e Daiane Peisino (filha). A data da 
consagração foi 07/07/2012. Foi escolhida como secre-
tária, Leila Botolloti (leilabortolloti@hotmail.com) e vi-
ce-coordenadora, Maria Aguiar de Oliveira (m.aguiar@
hotmail.com).

Dia 04/10/2013 - visita ao Exmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, ao 
Arcebispo Emérito Dom Silvestre Luiz Scandian e aos 
bispos auxiliares da Arquidiocese de Vitória, Dom Ru-
bens Sevilha e Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, com 
os quais tomamos café da manhã na residência do Sr. Ar-
cebispo após participarmos da Santa Eucaristia. Foi um 
momento em que o Movimento Serra foi descrito nota-

damente na dimensão da Igreja Particular de Vitória. Per-
cebeu-se grande alegria do Pastor (Dom Luiz), que nos 
motivou a continuar o trabalho em toda sua Arquidiocese 
(capital e interior). Pediu, também, que no próximo ano 
seja programada a entrega dos certificados do CNSB às 
comunidades (EF).

Na sequência, realizamos um dinâmico encontro na 
comunidade de Nossa Senhora da Glória, sob a acolhida 
do Pároco local, Padre Vandaike Costa Araújo (padrevan-
daikembn@hotmail.com). Reuniram-se 19 participantes 
com muito entusiasmo para ouvir os objetivos do Movi-
mento Serra que está em formação naquela Comunidade. 
A IS. Zélia Lima da Silva (zelia_britto@hotmail.com) 
auxiliou na coordenação e exposição dos assuntos per-
tinentes ao nosso Movimento que procura servir a Igreja 
na obra das vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Foi 
constituída uma equipe, formada por 3 membros, para dar 
continuidade aos trabalhos e formação do “Serra”. Como 
coordenadora ficou a IS. Neide Maria Ferreira (nirloyfer-
reiracoelho@hotmail.com). Como vice-coordenadora, 
Marília Balestrero (lilaqueiroz23@hotmail.com) e secre-
tário, Mauro Venicio Nobre (mavenori@gmail.com).

Dia 05/10/2013 - às 15 horas, 2º encontro do grupo 
na Paróquia Nossa Senhora da Penha em Flexal, municí-
pio de Cariacica, arquidiocese de Vitória, sob a coorde-
nação da coordenadora do Distrito 174, Zélia Lima Brit-
to e do Padre Altamiro Domingos da Silva, pároco local 
(altamirodomingos@gmail.com) e (paroquiaflexal@
gmail.com). Foi um encontro belíssimo que demonstra 
entusiasmo dos participantes na formação de uma nova 
Comunidade Serra. A caminhada terá um próximo en-
contro no dia 31/10/2013. Os membros da diretoria já 
foram listados em relatório anterior.

Edgard Pimentel/MSB
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25 anos da CS de Campo Mourão
 Dentre as inúmeras Comunidades Serra que têm dado magníficos exemplos de perse-
verança, de ação e de verdadeiro espírito de amor à causa das vocações à vida consagrada, 
está a de Campo Mourão, no Estado do Paraná. Para mim, que tive a alegria e graça de ter 
sido fundador, esta é mais uma evidente demonstração do Amor de Deus pelo nosso movi-
mento e pelo nosso trabalho. 
 Deus ama de maneira muito especial aqueles que a Ele se consagram e dedicam sua 
vida à causa da Igreja e ama, igualmente, àqueles que se dedicam ao trabalho em favor das 
vocações e dos consagrados, portanto Deus nos Ama, a nós que somo membros dessa insti-
tuição aprovada e apoiada pela Igreja e sua Hierarquia.
 Prova desse apoio nos dá S. Ex.a Dom Francisco Javier Delvalle Paredes que, na foto 
acima, é visto com os Sacerdotes e serranos, ao final da solene Celebração Eucarística de Ação 
de Graças pelos 25 anos de fundação do Serra, em sua Igreja Particular. Nossos parabéns ao 
Presidente IS. Jorge Luiz Tone e a todos os irmãos e irmãs serranos de Campo Mourão.
            Sebben

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

e pelos consagrados.


