
Um dia com Maria
Rainha e Mãe dos Vocacionados



Quando é verdadeiramente cristã, a ora-
ção oscila entre a necessidade e a certeza de ser 
atendida, embora não se saiba exatamente quan-
do. Quem reza não teme “incomodar” a Deus e 
nutre uma confiança cega em seu amor de Pai. 
Confiança como a dos dois cegos da passagem 
do evangelho, que gritam atrás de Jesus para 
mostrar a sua necessidade de cura. Ou como 
o cego de Jericó, que invoca a intervenção do 
Mestre, gritando mais alto que aqueles que o 
mandam calar a boca. O santo padre recorda 
que o próprio Jesus nos ensinou a rezar como 
“o amigo incômodo”, que mendiga comida à 
meia-noite, ou como “a viúva que procura o juiz 
corrupto”. “Não sei se isto soa mal, mas rezar 
é, mais ou menos, como incomodar a Deus até 
que ele nos escute. Mas é nosso Senhor quem 
diz: como o amigo à meia-noite, como a viúva 
diante do juiz... É atrair os olhos, atrair o cora-
ção de Deus para nós... E os leprosos que foram 
falar com ele também fizeram isso: ‘Se quiseres, 
podes me curar’. Eles agiram com um grau de 
certeza. É assim que Jesus nos ensina a rezar. 
Quando nós rezamos, pensamos, às vezes: ‘Mas 
eu falo desta necessidade, eu falo para Deus 
uma, duas, três vezes, mas não com muita força. 
Depois me canso de pedir e me esqueço de pe-
dir’. Eles não: eles gritavam e não se cansavam 
de gritar. Jesus nos diz: ‘Peçam’, mas também 
nos diz: ‘Batam à porta’. E quem bate à porta 
incomoda, perturba”.

 Insistir a ponto até de incomodar, mas 
com uma certeza inquebrantável. A oração tem 
essas duas atitudes: a necessidade e a certeza. 
Oração de necessidade sempre: a oração, quan-
do pedimos algo, é de necessidade: ‘Eu tenho 
esta necessidade, Senhor, escuta’. Mas também, 

quando é verdadeira, ela tem certeza; ‘Escuta, 
Senhor! Eu acredito que tu podes fazer isso por-
que tu prometeste”. “Ele prometeu”: esta é a pe-
dra angular em que se apoia a certeza de uma 
oração. Com essa certeza, nós contamos para 
Deus as nossas necessidades, convictos de que 
Ele pode atender”. E completou: rezar é sentir 
que Jesus nos dirige a pergunta dos dois cegos: 
‘tu acreditas que eu posso fazer isso?’.

 Deus pode. Quando e como, não sabe-
mos. Esta é a certeza da oração. A necessidade 
de dizer a verdade a Deus. ‘Sou cego, Senhor. 
Tenho esta necessidade. Tenho esta doença. Te-
nho este pecado. Tenho este sofrimento...’, mas 
sempre a verdade, do jeito que ela é. E ele sen-
te a necessidade, mas sente que nós pedimos a 
sua ajuda com certeza. Vamos pensar nisso: se a 
nossa oração é de necessidade e de certeza. De 
necessidade porque nós dizemos a verdade para 
nós mesmos, e de certeza, porque acreditamos 
mesmo que Deus pode fazer aquilo que pedi-
mos”.
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Onde e quando nasceu Jesus?
Confesso que a pergunta é 

inquietante. Não só para mim, mas 
acredito, para muitos dos nossos 
irmãos e irmãs. E a razão é simples: 
cada pessoa tem o seu foro íntimo, 
e lá no seu coração, Jesus pode nascer. Por isso, a pergunta 
continua, e continuará sempre: onde e quando nasceu Jesus 
para você, para nós? Não estamos procurando o lugar histórico 
do nascimento de Jesus. Isso é de conhecimento de todos nós. 
A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, a História, indicam 
Belém como local histórico, mas como dissemos acima, não 
estamos procurando esse fato tão evidenciado em nossas Bíblias.

Para você, e para mim, acreditamos, somente no 
conhecimento de Jesus em seu coração, na vivência de 
suas Mensagens, na Partilha da Sagrada Eucaristia que são 
alimentos salutares e que nos levam à verdadeira e fraterna 
Comunhão de Vida e ao conhecimento pleno de quem é Jesus. 
Somente aí que Jesus estará nascendo. Há um ditado popular 
que diz: “ninguém dá o que não tem”. E isso é uma grande 
verdade. Como saber, onde e quando nasceu Jesus, se você meu 
irmão, minha irmã, e eu me incluo, não conhecemos Jesus? É 
impossível amar o que não se conhece. Por isso, repetimos, é 
preciso viver os seus ensinamentos, no testemunho de vida, 
no acolhimento aos irmãos. A partir daí, no dia a dia de nossa 
existência, Jesus vai acontecendo, e nascendo. Então, o velho 
homem vai deixando de existir, para que o novo homem surja, 
maravilhosamente, pela existência de Jesus.

Sua Santidade, o Papa Francisco, mostra, conforme sua 
homilia, que Jesus nasce nos corações dos homens, onde e 
quando O acolhem com sinceridade, humildade e amor. Hoje 
e sempre que Jesus continue nascendo nos corações de todos 
os homens e mulheres  de boa vontade, na esperança de um 
mundo mais humano e fraterno.

     Geraldo Ajudarte

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa

“Aos 50 anos é preciso nascer de novo”
Dom Angélico Sândalo Bernardino

Sean Yeo, Presidente do Serra Internacional, proceden-
te de Singapura, é visto portando a imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Rainha e Mãe dos 
Vocacionados, por ocasião da 26ª Romaria Nacional do Mo-
vimento Serra do Brasil, realizada em novembro de 2013.

Rezar é incomodar a Deus 
até que Ele nos escute 

 Papa Francisco

Jesus é Deus, mas desceu para caminhar conosco como nosso amigo, 
como nosso irmão: e aqui nos ilumina ao longo do caminho. E assim hoje O 
acolhemos. Nunca sejais homens e mulheres tristes: um cristão não pode ser 
jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo! A nossa alegria não nasce 
do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma Pessoa: 
Jesus, que está no meio de nós!       Papa Francisco

“
”Um dia com Maria

Rainha e Mãe dos Vocacionados



4 5edição 117 - Maio/2014   edição 117 - Maio/2014   

“Evangelizadores com Espírito“

O Movimento Serra  do 
Brasil está de prontidão, na 
vanguarda, acolhendo, com  
entusiasmo, três importan-
tes acontecimentos em 2 014: 
o “Simpósio Vocacional do 
Brasil“, de 16 a 18 de maio, o 
“21 º Congresso Sacerdotal” e 
a “27ª Convenção Nacional do 
Movimento Serra do Brasil”, 
em Florianópolis, nos dias 22 
e 23 de agosto, dentro do mês 
vocacional.

 “O Simpósio Vocacio-
nal do Brasil” faz parte do 
Plano Pastoral da CNBB en-
volvendo todas as Dioceses e, 
com o tema “Ide e anunciai! 
Vocações diversas para uma 
grande missão”. Visa incre-
mentar a cultura vocacional na 
ação evangelizadora da Igreja 
no Brasil e avançar no discipu-
lado como legado batismal, na 
comunhão e complementarie-
dade de vocações e ministérios 
na comunidade eclesial. Reco-
mendo vivamente aos irmãos e 
irmãs serranos o comprometi-
mento efetivo na concretização 
desse simpósio.

 Para o 21º Congresso 
Sacerdotal e 27ª Convenção 
Nacional de nosso SERRA, 
todos, estamos  voltados com 
vivo entusiasmo! Desde já, 
acampemos o coração em Flo-
rianópolis, em intensa oração, 
participação, Estamos diante 
de eventos que darão os me-
lhores frutos dependendo da 
comunhão e participação de 
todos nós.

 Será de imenso provei-
to, se todos, em preparação a 
estes importantes acontecimen-
tos, agarrarmos a magnífica 
exortação apostólica “Alegria 
do Evangelho“, do iluminado 
Papa Francisco. Ele nos con-
vida a sermos evangelizadores 
em espírito, isto é, evangeliza-
dores que se abrem à ação do 
Espírito  Santo. São palavras 
do Papa Francisco: “Evangeli-
zadores em espírito quer dizer 
evangelizadores que rezam e 
trabalham. Do ponto de vista da 
evangelização, não servem as 
propostas místicas desprovidas 
de um vigoroso compromisso 
social e missionário , nem os 
discursos e ações sociais e pas-
torais, sem uma espiritualidade 
que transforme o coração”.

                                    
 Dom Angélico Sândalo 

Bernardino
Assistente Episcopal do 

Movimento Serra do Brasil

Pensamentos de Santa Terezinha do Menino Jesus
“A mim Ele me deu sua Misericórdia infinita e é, através dela, que contemplo e adoro as outras perfei-
ções divinas!...” 
“O Bom Deus me fez compreender que existem almas que sua misericórdia não se cansa de esperar...” 
“Como a bondade e o amor misericordioso de Jesus são pouco conhecidos!...” 
“... Ó meu Bem-Amado, uma só missão não me bastaria...” 
“Eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição”. 
“Posso, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade”. 
“Vou me contentar em seguir Jesus em seu caminho doloroso”. 
“O pecado mortal não me tiraria a confiança”. 
“Guardar a palavra de Jesus, eis a única condição de nossa felicidade”. 
“É muito doce a gente se sentir fraco e pequeno!” 
“Eu vos suplico, ó meu Deus, enviar-me uma humilhação cada vez que eu tentar me elevar acima dos outros”.

  Alegria do Evangelho

O Papa Francisco define ain-
da mais nitidamente o horizonte 
norteador da Igreja Católica, neste 
tempo, com a sua recém-publicada 
Exortação Apostólica, intitulada “A 
alegria do Evangelho”.  Obviamen-
te, trata-se de uma exortação que 
nasce da “escuta”, na dinâmica da 
vida da Igreja e do que é próprio da 
graça de Deus. O Papa Francisco, 
com frescor próprio do coração de 
pastor enraizado no chão latino-a-
mericano, reaviva, com singulari-
dades, a recuperação de sentidos 
genuínos na vivência do Evange-
lho. O conhecimento da Exortação 
do Papa é determinante na compre-
ensão e no tratamento do mais im-
portante desafio da Igreja Católica 
na contemporaneidade: a insubsti-
tuível tarefa de anunciar o Evange-
lho no mundo atual.

 Ao falar sobre alegria, um 
capítulo determinante da vida e um 
interesse comum a todos os cora-
ções, é imprescindível compreen-
der que o Evangelho de Jesus Cris-
to não é um simples conjunto con-
ceitual alternativo para aprendiza-
gem, ou simples referência, quando 
necessário. A alegria do Evangelho 
é duradoura.  Enche o coração dos 
que, no cotidiano, vivenciam a ex-
periência do encontro pessoal com 
Jesus Cristo. Trata-se de uma ale-
gria que não é como muitas outras, 
que seduzem, mas são passageiras e 
não têm força para resgatar o vazio 
interior, o isolamento e a tristeza. O 
Papa Francisco adverte que o gran-
de risco do mundo contemporâneo, 
com a oferta múltipla e opressora 
de consumo, é uma tristeza indivi-
dualista, que brota do coração aco-
modado e avarento, da busca doen-
tia de prazeres superficiais.

 Não é possível encontrar 
uma alegria verdadeira e duradoura. 
quando a vida interior se fecha nos 
seus próprios interesses. Isso impe-
de a escuta de Deus, e faz morrer o 
entusiasmo de se fazer o bem. Um 
risco que, sublinha o Papa Francis-

co, pode atingir também aos que 
creem e praticam a fé. Um cenário 
que pode ser constatado quando são 
encontradas pessoas descontentes, 
ressentidas, amargas e incapacita-
das para cultivar sonhos e projetos, 
necessários para conduzir a vida 
na direção da sua estatura própria 
de dom de Deus. A alegria, neces-
sidade natural do coração humano, 
expressão de vida vivida com dig-
nidade, vem com o anúncio, conhe-
cimento, experiência e testemunho 
do Evangelho de Jesus Cristo.

 É hora de compreender e 
testemunhar a dimensão social da 
fé, como força e instrumento de 
uma nova “escuta” prioritária dos 
pobres, trabalhando para respeitar 
o povo, de muitos rostos e necessi-
dades. Convida-nos o Papa Francis-
co a buscar, corajosamente, novas 
configurações organizacionais, ins-
titucionais e pessoais, apoiados na 
certeza daquilo que, luminosamen-
te, está na alegria do Evangelho.
     
Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano 
de Belo Horizonte 

Congresso e Conven-
ção em Florianópolis
Raimundo Scardueli, 
Ivo Benedet e Luiza 
Rosa convidam os ser-
ranos de todo o Brasil 
a participarem do 21º 
Congresso Sacerdotal 
e 27ª Convenção Na-
cional do Movimento 
Serra do Brasil, progra-
mados para os dias 22 e 
23 de agosto de 2014, 
na Capital da bonita e 
Santa Catarina.

Congresso e Convenção em Florianópolis
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I m -
buídos de 
grande ale-
gria e mo-
tivados por 
sentimentos 

filiais, os mais nobres e puros que 
podem haver dentro de nós, estamos 
no início do mês de maio, que é ca-
rinhosamente dedicado Àquela que, 
depois de Deus, é, com justa razão, 
a mais amada e venerada por nós 
cristãos em todos os cantos da terra: 
Maria Santíssima. E o é, justamente, 
por ter aceito com seu “Faça-se”, o 
desígnio de Deus em sua vida, assu-
mindo assim, a humilde e grandiosa 
missão de ser a Mãe do Salvador. E 
ainda quando estremecida de dor as-
sistia os últimos momentos de seu Fi-
lho Jesus no alto da Cruz, recebeu de 

coração aberto, a incumbência, para 
alegria nossa, de ser também a nossa 
Mãe: “Mulher, eis aí o teu Filho!” E 
a partir daquele momento, quase que 
instantaneamente, foi apresentada 
por Jesus como sendo de fato, a nossa 
Mãe: “Filho, eis aí tua Mãe!” 

Eis os motivos que nos fazem 
iniciar este mês com bastante entu-
siasmo. É o mês de nossa querida 
Mãe do Céu. Quem não se contagia 
diante da Mãe? Vejamos bem: diante 
de nossa mãe terrena, daquela que nos 
gerou, não sentimos uma alegria pro-
funda só pelo fato de estarmos na pre-
sença dela? De sentirmos o carinho 
que ela tem por nós? 

Assim, ninguém de nós precisa 
se sentir órfão neste mundo, sozinho 
e abandonado, mesmo que já tenha 
perdido a sua mãe terrena, pois conta-

Maio, mês de Maria!
mos com Nossa Senhora que sempre 
vela por nós com amor maternal. Nos 
acompanha, nos protege, nos ampara 
nos perigos; nos ensina a fazermos a 
vontade de Deus, a sermos bons se-
guidores de seu Filho, a construirmos 
o Reino, etc.  Ela nunca nos desam-
para. Nos momentos mais difíceis de 
nossa vida, quando as coisas vão mal 
e nos deparamos com duras tribula-
ções, ela nunca esquece de nós. Pelo 
contrário, aí que se faz mais presen-
te ainda, com aquela solicitude dócil 
que só quem é Mãe, possui. Aquela 
candura de nos embalar em seus bra-
ços, de nos tomar pelas mãos e de nos 
acalmar. Tanto é que ela é invocada 
como sendo o “auxílio dos cristãos”, 
“o refugio dos pecadores” e a “media-
neira de todas as graças”. 

Seminarista Edson Francisco dos Santos

Palavras de  Sean Yeo, Presidente 
do Serra Internacional

É um grande privilégio 
e uma graça divina estar aqui, 
hoje, com todos vocês, para 
esta peregrinação anual à Basí-
lica Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida. Sinto-me imen-
samente feliz de estar aqui. 
Tenho ouvido muito sobre essa 
Romaria, dos últimos presiden-
tes do Serra Internacional que 
aqui estiveram. Eu também li 
sobre Nossa Senhora Apareci-
da e os milagres que ela rea-
lizou para os fiéis. Rezo, para 
que Nossa Senhora Aparecida 
interceda por todos os sacer-
dotes, religiosos e seminaristas 
de todo o mundo, e para que o 

amor, a paz e a unidade preva-
leçam no Movimento Serra. 

Eu gostaria de aproveitar 
essa oportunidade para agrade-
cer a todos pelas obras e sacri-
fícios pessoais que fazem para 
promover as vocações para o 
sacerdócio e a vida religiosa. 
Encomendei uma missa, a ser 
celebrada diariamente para to-
dos os Serras, a partir de 23 de 
junho deste ano até 12 de julho 
de 2014. Ajudado por minha 
humilde oração, Nosso Senhor 
vai continuar a conceder suas 
bênçãos abundantes sobre to-
dos e sobre o apostolado Serra, 
na Igreja Católica. 

Face às necessidades 
crescentes da Igreja, ao redor 
do mundo, o Serra Internacio-
nal tem enfatizado o terceiro 
objetivo do Serra: A busca da 
santidade de seus membros. 
Quando nós nos esforçamos 
para santificar e purificar a nos-
sa vida interior por meio da 
oração, a recepção frequente 
dos sacramento da Eucaristia 

e da Reconciliação, morrendo 
um pouco para nós mesmos, 
então veremos frutificar nossas 
atividades Serra. 

 Eu gostaria de aconselhar 
vocês a participarem da missa, 
diariamente, e a visitarem, dia-
riamente, Nosso Senhor Eucarís-
tico, no Santíssimo Sacramento. 
Eu gostaria de lembrar o Beato 
João Paulo II. Ele disse: “a Eu-
caristia é o coração da Igreja.”. A 
Eucaristia deve, acima de tudo, 
ser o centro das atividades do 
núcleo de todo o Serra e da vida 
de todos os serranos.

No espírito do abençoado 
Junípero Serra, vamos “sempre 
em frente e nunca retroceder.” 
Vamos todos perseverar e unir 
nossas orações, diariamente, 
para que o senhor da messe 
mande mais trabalhadores para 
a sua seara (Mateus 09:38). Va-
mos pedir a intercessão do Be-
ato Junípero Serra e de nossa 
Mãe Santíssima, a mãe de vo-
cações. Obrigado, e que Deus 
abençoe a todos nós.

O movimento serra do Brasil recebe presente de Jean Yeo
Como prova 

de seu amor e apre-
ço, o presidente do 
Serra International 
doou uma custódia 
para o Conselho Na-
cional do Serra do 
Brasil. É a esperan-
ça de que os Serras 
no Brasil tenham 
um maior fervor 
pela a Eucaristia.

Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, 17 de novembro de 2013

  “Ai de mim se não Evangelizar” (1Cor 9,16) 
Caríssimo(a), 

a paz e a bênção 
de Nosso Senhor 
Jesus Cristo es-
tejam convosco! 
Sou Dom Raymun-
do Damasceno As-
sis, Cardeal Arce-
bispo de Aparecida 

e Presidente da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Dirijo-me pessoalmente a você, para 
apresentar a Campanha de Evangeli-
zação 2014. Assim como o Apóstolo 
Paulo que evangelizou com amor e 
dedicação, somos chamados a evan-
gelizar com esta grandiosa ação em 
nossas dioceses, paróquias e co-
munidades que promovem a fé em 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos 
fazer uma Campanha de Evangeli-
zação do tamanho do Brasil. E pre-
cisamos da ajuda do tamanho da sua 
Fé. Em um país como o Brasil, onde 
a estrutura da Igreja Católica forma 
uma das maiores bases sociais para 
a população, é preciso que todos nós 
ajudemos a Igreja em sua missão e 
propagação do Evangelho. Nossa 
Igreja é formada por homens e mu-

lheres; jovens e idosos; religiosos e 
religiosas; leigos e leigas. Juntos, so-
mos a maior instituição benfeitora e 
promotora de caridade do Brasil. Ali-
mentamos quem tem fome e tratamos 
quem procura por nossos hospitais. 
Ninguém distribui mais alimentos 
do que nossa gente, o povo de Deus! 
         Educamos mais alunos que 
qualquer outra instituição de ensi-
no desse país, como as crianças em 
nossas creches e os idosos em nos-
sos lares de convivência. Ninguém 
distribui mais bolsas para a educação 
do que nossos colégios e faculdades 
com mais de 2 milhões de alunos. 
Por isso, estamos presentes em to-
dos os municípios do Brasil, levando 
amor, unidade e esperança para todas 
as pessoas de fé, de todas as raças, 
guiados pela Boa Nova da verdade 
e da paz, sempre na defesa do bem 
e da dignidade da pessoa humana 
e firmes no propósito de evangeli-
zar, como nos ordenou o Mestre. 
           Acolhemos milhões de pes-
soas em nossas casas, trazidas pela 
fé que anima a nossa Igreja. Nossos 
carismas são inspirados pelo Espírito 
Santo e estão presentes em mais de 

duzentas mil comunidades, pregando 
o Evangelho, sob a intercessão e pro-
teção de Maria, nossa Mãe e Mãe de 
todos os povos. Por isso, como bati-
zados, somos convidados a favorecer 
cada vez mais o bem comum e co-
laborar com a nossa Igreja. Precisa-
mos da sua ajuda. Venha dividir um 
pouco do que é só seu para multipli-
car o que podemos fazer por todos. 
Lembre-se que há mais de 500 anos 
evangelizamos o Brasil, guiados pela 
nossa profissão de fé em Cristo Je-
sus. Nossas missões estão nos quatro 
cantos do país e do mundo. Enquan-
to todos já se esqueceram do Haiti, 
nossos missionários e nossas missio-
nárias permanecem por lá ajudando 
quem necessita, sob o Evangelho de 
Jesus Cristo. Somos mais de 130 mi-
lhões unidos em uma só família: a 
Igreja Católica Apostólica Romana, 
no Brasil. Este é o sinal que nos faz 
criar laços de comunhão fraterna, fa-
vorecendo uma Igreja presente e atu-
ante em nossos tempos. Em Cristo 
Jesus! 

Raymundo Damasceno Cardeal Assis 
Arcebispo Metropolitano de Aparecida-SP 

Presidente da CNBB
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Destaques

Joinville, SC
Dom Irineu Roque Scherer, Bispo Diocesano 
de Joinville, acaba de ordenar seis novos Pres-
bíteros. São eles: Dalcio Bonomini, Eduardo 
da Costa, Emerson Henrique Citadin, Fernando 
Marco Baraúna, Nicanor Alves Lima de Mattos 
e Silvino Tomczak. O Movimento Serra esteve 
presente em grande número de seus membros, 
de Joinville e Florianópolis.

Franca, SP
Dom Paulo Roberto Beloto é o novo Bispo 
Diocesano de Franca, SP. Foi ordenado 
sacerdote em 29 de junho de 1986 para a diocese 
de Marília, onde desempenhou inúmeros cargos. 
Em 16 de novembro de 2005 foi nomeado Bispo 
de Formosa, e recebeu a ordenação episcopal 
em 4 de fevereiro de 2006.

Caicó, RN
Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap, Bispo Diocesano ao ordenar os Presbíteros 
Robrigo Jovita Ubaldo, Luiz Carlos Alves da Silva, João Diniz do Nascimento Júnior, Jerônimo 
Batista de Araújo, Cláudio Dantas de Oliveira e Josenilton Hipólito de Araújo, na Diocese de Caicó.

Passo Fundo, RS
Dom Antônio Carlos Altieri e Dom Urbano 
Algayer, por ocasião da Ordenação Diaconal 
de Jorge F. Heiss Hahn. Com eles são vistos o 
Pe. Ivanir Rampon e seminaristas da Diocese de 
Passo Fundo.

“Ide e fazei discípulos entre todas as 
nações” (Mt 28,19)

Francisco
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Expansão do Movimento Serra - Maio 2014
Magnífico trabalho de expansão do Movimento Serra, vem sendo realizado pela IS Maria 

Ilda Monteiro de Castro, Coordenadora Distrital 176, na Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda 
(RJ), da qual é Bispo Diocesano S. Ex.a Dom Francisco Biasin. Em novembro último, cinco novas 
Comunidades receberam sua Carta de Agregação.

São Sebastião 
Volta  Redonda, RJ. 
Presidente IS. Luiz 
Rodrigues da Silva.

Mãe Rainha e São Geraldo 
Volta Redonda, RJ. Presidentes IS. Renato Afonso de Castro e Pedro Azevedo Ruback.

Caminhando com Maria 
Volta Redonda, RJ. Presidente IS. José Silva.

Nossa Senhora Aparecida  
Barra do Pirai, RJ. Presidente IS. Delton Santos Pereira.

Ourinhos, SP
Pe. Ademir Leme, 

Assistente Eclesiás-
tico e membros da 
Comunidade Serra 
de Ourinhos. Sean 
Yeo, Presidente do 
Serra Internacio-

nal, ao receber, das 
mãos da IS Elizabe-
te Satomi Zaha, Co-
ordenadora Distrital 
110-SP, o Pedido de 

Agregação da Comunidade Serra Pio X, de Ou-
rinhos, no decorrer da 26ª Romaria Nacional do 

Movimento Serra do Brasil.
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Romaria Nacional 2013 
 do 
Movimento Serra do Brasil 

Uma vez mais, como tem 
ocorrido há vinte e seis anos 
consecutivos, a Romaria Nacio-
nal do Movimento Serra do Bra-
sil foi piedosa e alegre. Contou 
com a participação de S. Ex.a 
Dom Angélico Sândalo Bernar-
dino, Assistente Episcopal, de 
Dom Darci José Micioli, Bis-
po Auxiliar de Aparecida que, 
proferiu magnífica palestra; do 

Dom Angélico Sândalo 
Bernardino

Dom Angélico e Diácono 
Sebben

Sean Yeo, Presidente do Serra 
Internacional

Geraldo Ajudarte e Affonso 
Iannoe com Sean Yeo

Marcílio Augusto e Agenor Gomes com Sean Yeo

Luiz Rodrigues, Gracinha e 
Maria Ilda com Sean Yeo

Sean Yeo com a caravana do 
Recife, PE

Alexandrina e Juca, de Caicó, 
RN

José e Maria Edineia, de 
Teixeira de Feitas, BA

Gracinha, de Petrópolis, RJ e Maria Ilda, de Volta Redonda, RJ

Ivo Benedet e Scardueli, de Florianópolis, SC

Terezinha e Antoninho, de 
Curitiba, PR

Fernando Barreto e Maria 
Luiza, de Aparecida, SP

Célia, de Curitiba; Ester, de 
Guarapuava, PR e Oraida de 

Pelotas, RS

Pe. Márcio Luiz e serranos de 
Ribeirão Preto, SP

Cida Klein e caravana de 
Joinville, SC

Pe. Jurandir e Jorge Luiz, de 
Campo Mourão, PR

Presidente do Serra Internacio-
nal Sean Yeo, vindo de Singapu-
ra, para estar conosco e aos pés 
da Senhora Aparecida e grande 
número de serranos, proceden-

tes de todas as partes do Brasil, 
desde Rio Grande (RS) até Cai-
có (RN). Nas fotos são vistos vá-
rios momentos do importante e 
marcante acontecimento.   
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A voz da Igreja
Evangelii Gaudium do 

Papa Francisco
Propõe as seguintes diretrizes: a) A refor-

ma da Igreja em saída missionária. b) As ten-
tações dos agentes pastorais. c) A Igreja vista 
como a totalidade do povo de Deus que evan-
geliza. d) A homilia e a sua preparação. e) A in-
clusão social dos pobres. f) A paz e o diálogo 
social. g) As motivações espirituais para o com-
promisso missionário. Se a Igreja conseguir ser 
melhor, sem dúvida o mundo também o será. O 
importante, escreve o Papa, é que “Jesus Cristo 
pode romper também os esquemas enfadonhos 
em que pretendemos aprisioná-Lo, e surpreen-
de-nos com a sua constante criatividade divina.” 
Em “toda a vida da Igreja deve manifestar-se 
sempre que a iniciativa é de Deus” e não nossa” 
e é por isso que “A Igreja não cresce por prose-
litismo, mas por atração”. “Não ignoro que hoje 
os documentos não suscitam o mesmo interesse 
que noutras épocas, acabando rapidamente es-
quecidos. Apesar disso, sublinho que aquilo que 
pretendo deixar expresso aqui possui um signi-

ficado programático e tem consequências im-
portantes”. Contudo, não é uma exortação que 
pretenda dar uma palavra conclusiva a todos os 
problemas existentes, porque, como o mesmo 
pontífice recorda, “acho que não se deva esperar 
do magistério papal uma palavra definitiva ou 
completa sobre todas as questões que afetam a 
Igreja e o mundo. Com esta exortação, de leitu-
ra e reflexão obrigatória, tanto em nível pessoal 
quanto comunitário, Francisco - assim como o 
‘poverello’ de Assis fez há séculos - não somen-
te quer exortar os demais a se converterem, di-
zendo para cada Igreja particular entrar “em um 
processo decidido de discernimento, purifica-
ção e reforma”. Mas, primeiramente, olha para 
si, “dado que sou chamado a viver aquilo que 
peço aos outros, devo pensar também numa con-
versão do papado”, afirma o pontífice, porque 
“também o papado e as estruturas centrais da 
Igreja universal necessitam escutar o chamado a 
uma conversão pastoral.

 O justo alegra-se no Senhor e nele espera; e 
gloriam-se todos os retos de coração (Sl 63,11). [...]  
Agora, porém, caminhemos pela fé; enquanto es-
tamos no corpo, peregrinamos longe do Senhor 
(2Cor 5,7.6). Pela fé, não pela visão. Quando, 
pela visão? Quando se realizar o que diz o mes-
mo João: Diletíssimos, somos filhos de Deus; 
mas ainda não se fez visível o que seremos. Sabe-
mos que, quando aparecer, seremos semelhantes 
a ele, porque o veremos tal qual é (1Jo 3,2). [...] 
 Agora, amamos na esperança. Por isso, ale-
gra-se o justo no Senhor e, logo em seguida, nele 
espera, porque ainda não vê. Todavia, possuímos as 
primícias do espírito, e talvez de algo mais. Aproxima-

Dos Sermões de Santo Agostinho
mo-nos de quem amamos e, embora por uma gotinha, 
já provamos e saboreamos aquilo que avidamente 
comeremos e beberemos. Como é que nos alegramos 
no Senhor, se está longe de nós? Que ele não esteja 
longe! A estar longe, és tu que o obrigas. Ama e apro-
ximar-se-á; ama e habitará em ti. O Senhor está pró-
ximo, não fiques inquieto (Fl 4,5-6). Queres ver como, 
se amares, estará contigo? Deus é caridade (1Jo 4,8).  
 Dir-me-ás: “Em teu parecer, que é caridade?” 
A caridade é a virtude pela qual amamos. O que ama-
mos? O bem salutar, o bem inefável, o bem de todos 
os bens, o Criador. Que te deleite aquele de quem tens 
tudo o que te deleita. Não digo o pecado, pois só o 
pecado não recebes dele. Dele é que terás tudo.

 Um Novo Congresso
Tive a oportunida-

de de participar de um 
congresso Sacerdotal do 
Movimento Serra, de for-
ma mais intensa, quando 
coordenei o Congresso 
Realizado em Formosa 
(GO), no ano de 2009. Se 
alguém me perguntar se 
estava preparado naquele 
momento para tamanha 
tarefa; se insistir na per-

gunta: está preparado ainda hoje? Sou enfático em 
afirmar que não estava e não estou. O que me mo-
veu naquele momento foi a frase de Albert Einstein, 
“Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os 
escolhidos”. Foi o que aconteceu naquela realização. 
O que posso dizer é que a realização do congresso 
só foi possível porque todos do Movimento Serra de 
Formosa, Formosinha e Planaltina de Goiás, abra-
çaram a causa, contribuindo de forma contundente. 

Quatro anos depois teremos novo Congresso, 
juntamente com a Convenção a realizar-se em Flo-
rianópolis - SC. Farei todo o possível para me fazer 

presente, porque julgo ser um momento precioso 
para ouvir a voz da Igreja pelos Bispos e palestran-
tes de grande conhecimento e capacidade de trans-
mitir conhecimento valioso para toda a nossa vida. 
Principalmente pela causa vocacional.

Ao Serra de Florianópolis, quero desejar 
todo sucesso na realização desse evento, que Deus 
os capacite e possa concretizar o acontecimento 
com grande jubilo. Que o lema do Beato Junípero 
serra “Sempre pra frente, jamais retroceder” esteja 
presente.  Que haja em todo o Brasil uma grande 
motivação para se deslocar, para participar com 
grande entusiasmo.

Que a Rainha e Mãe dos Vocacionados, pro-
teja a todos e conceda aos serranos de Florianópolis 
toda a disponibilidade e entusiasmo necessários para 
a realização do importante evento, em que o princi-
pal objetivo é a causa das vocações Sacerdotais, re-
ligiosas e missionárias. Que O Beato Junípero Serra 
abrace a todos.

 
Luiz Albino de Paiva 

Diretor de Planejamento do MSB

 Animação nos Encontros
Como é interessan-

te e animador participar 
de encontros e eventos do 
nosso Movimento Serra, 
quando os organizado-
res incluem no programa 
algo diferente, visando 
proporcionar mais vida e 
graça, para torná-los mais 
atraentes e agradáveis aos 
participantes. Recente-
mente, fomos convidados 

a proferir palestra no Encontro de Formação e Es-
piritualidade Serra, na cidade de Taquara, aqui no 
Rio Grande do Sul, promovido pelo Distrito 128, tão 
bem coordenado pelo casal Marli e Paulo Plentz da 
Comunidade de São Leopoldo. Para nossa surpresa, 
lá estavam quatro instrumentistas executando belas 
e atraentes músicas em dois acordeões, uma gaita de 
boca e um tambor, colocando seus dons e sua arte a 
serviço da Igreja. Com maestria, nos brindaram com 
variadas músicas sacras e folclóricas, acompanhan-
do os cânticos da Celebração Eucarística presidida 
pelo Bispo Diocesano de Novo Hamburgo, Dom 

Zeno Hastenteufel, das palestras sobre espiritualida-
de conduzidas pelos sacerdotes Eduardo Saraiva e 
Vitor M. Farias, sobre o Carisma Serra, a cargo do 
Is Tarcillo Lawisch, da Oração e Reflexão, a cargo 
do seminarista Paulo César R. da Conceição e sobre 
Formação Serra, a cargo do Is Alcides Dachery. Nos 
intervalos, deliciaram a todos com peças do folclo-
re regional e nativista, culminando com o acompa-
nhamento do Hino do Serra. Sem dúvida, a presença 
desses músicos fez com que o encontro se tornasse 
mais animado. Esses instrumentos musicais devem 
ser mais utilizados, também, em nossas Missas, nas 
paróquias. Alguém poderá dizer que certos instru-
mentos são profanos. Não sou especialista em litur-
gia, mas estou convicto de que profanas podem ser 
certas letras, e certos ritmos, nunca o instrumento.  
Estes, bem executados, tornariam as celebrações 
menos monótonas e com mais vida, atraindo mais 
fiéis para as nossas Igrejas. Espero que este belo 
exemplo do Distrito 128, de Taquara, venha a ser 
adotado pelo nosso Serra do Brasil, nos encontros 
distritais, regionais e nacionais.

          
Is Alcides Dachery – Membro do CNSB.
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Maria e a “feminilidade” da Igreja
Na história da salvação, Deus 

se confiou a uma mulher, Maria de 
Nazaré, e a encarnação do Filho de 
Deus é algo que “surge a partir de 
um gesto que somente uma mu-
lher pode realizar”. Deus se serviu 
de uma mulher nomeadamente em 
“esponsalidade e maternidade”, ou 
seja, por “valores que a mulher me-
lhor expressa: o acolhimento, a do-
cilidade, apoio” e que hoje são obs-
curecidos pela cultura pós- moder-
na de “liquidez” e “insegurança”. 
Esse evento único da Encarnação 
de Deus, graças ao sim de uma mu-
lher, é “uma mensagem clara, atual 
e urgente, algo que as culturas e so-
ciedades - do nosso evoluído Oci-
dente e não somente - devem com-
preender o mais rápido possível”.

 A cultura de hoje, de fato, 
“luta para encontrar um espaço 
adequado para a mulher, pela sua 
criatividade e seu talento particu-
lar”. Se, por um lado, uma socieda-

de “formada, quase exclusivamen-
te, por modelos masculinos, acaba 
assumindo formas machistas”; um 
maior acolhimento do “feminino” 
formaria diversamente nosso com-
plexo estilo de vida, bem como 
as escolhas culturais resultantes. 
A mulher, portanto, merece mais 
atenção da Igreja e, nela, é “cha-
mada a dar a sua contribuição es-
pecífica”, no entanto, “seria errado 
reduzir a promoção da mulher a 
uma reivindicação que pertence ao 
mundo masculino”. A escolha de 
Deus é, ao invés, a de “concentrar 
tudo sobre a feminilidade de Maria: 
mulher, esposa, mãe”.

 Não se trata de atribuir às 
mulheres papéis masculinos, como o 
“sacerdócio ministerial”, mas de “re-
conhecer que fundamentalmente a 
Igreja - na sua realidade constitutiva 
- é feminina”, ou seja, filha de Maria 
de Nazaré, que dá início à Igreja “em 
suas origens e em seu cerne mais 

Já se passaram alguns dias… mas os 
beijos do Papa Francisco não foram 
esquecidos. As crianças foram 
“abençoadas”, como disseram os 
pais; os fiéis presentes na Jornada 
Mundial da Juventude Rio-2013 
foram tocados pelo exemplo do 
Papa; os telespectadores, ouvintes, 
internautas… todos “atingidos” 
pelo testemunho de Francisco. Um 

beijo entre amigos. Namorados. 
Noivos. Pai e mãe. Pais e filhos… e 
o beijo do Papa. Durante os trajetos 
de papamóvel, o pontífice beijava 
e abençoava os pequenos. Foram 
dez crianças beijadas apenas na 
primeira hora em que Francisco 
esteve no Brasil. Cada menino e 
menina abençoados pelo amor de 
pai; carinho de irmão; fé e oração de 
homem santo. E a “afetividade”… 
palavra associada à figura do 
papa? Nem sempre. Mas desta vez 
foi diferente – e isso nos faz ter 
as imagens de um papa simples, 
carinhoso, alegre e humano 
recentes na memória. Atuais como 
sua mensagem na Missa de Envio: 
“Ide, sem medo, para servir”.
 E como não se lembrar de 
Nathan? O jovem Nathan de Brito, 
de 9 anos, recebeu o carinho do Papa 
Francisco. O pontífice seguia de 
papamóvel da Quinta da Boa Vista 
para o Palácio São Joaquim, sede 

O beijo do Papa Francisco

estável e santo”, enquanto o “man-
dato apostólico” é uma prerrogativa 
do Apóstolo Pedro. Portanto, temos 
uma “linha mariana” e uma “linha 
petrina” que garantem a perpetuação, 
até hoje, da grande família eclesial.

 É no sim de Maria que “é 
aceita e ganha forma a novidade por 
excelência, o novo mundo redimi-
do, capaz do bem, da verdade e da 
beleza, apesar do ódio, da falsidade 
e do horror à sua volta e com o qual 
deve dolorosamente reconhecer-
-se”. Olhar para Maria “pode dar um 
novo significado às nossas relações 
pessoais e sociais, muitas vezes, tão 
cansadas e exaustas de uma cultura 
masculina e, por vezes, machista, 
onde a competição para sobressair, 
e a performance condicionam e fal-
samente regulam o equilíbrio entre 
as pessoas e as gerações”. 

     
Contribuição da Comunidade 

Serra de Florianópolis, SC

da Arquidiocese do Rio, quando o 
jovem morador de Cabo Frio, na 
Região dos Lagos, se aproximou da 
grade que separava os fiéis da pista. 
O pai Aguinor Brito pegou o filho e 
o entregou a um segurança, que o 
levou até o Santo Padre. Santidade, 
quero ser sacerdote de Cristo, um 
representante de Cristo”, disse o 
jovem em lágrimas. O Papa se 
emocionou com as palavras de 
Nathan e respondeu. “Vou rezar 
por você, mas peço que também 
reze por mim. A partir de hoje sua 
vocação está concretizada”, falou 
o pontífice que recebeu um beijo 
e um abraço do menino. Muitas 
histórias… muitas lembranças 
de uma jornada que marcou o 
coração dos jovens e de todos os 
fiéis católicos que participaram da 
Jornada Mundial da Juventude.
     

Contribuição da Comunidade 
Serra de Caieiras, SP

TLS – Treinamento de Líderes Serra

Ouro Preto, MG
Com a presença do IS José Ginaldo de Jesus, aconteceu mais um curso de Treinamento de Liderança 
Serra, desta vez em Ouro Preto. Contou com a presença abençoada de Dom Francisco Barroso 
Filho, Bispo Emérito de Oliveira (MG), Presbíteros e Religiosas.

Recife, PE
Encontro de 
A p r o f u n d a -
mento Espiri-
tual do Distrito 
102, que tem 
à frente o IS 
Marcílio Au-
gusto C. dos 
Santos, Coor-
denador. Fo-
ram palestran-
tes o Pe. Brito 
e o IS José Gi-
naldo de Je-
sus, de Aracaju 
(SE).O encon-
tro contou com 
a participação 
de serranos de 
Palmares, Pes-
queira, Jardim 
São Paulo, Im-
biribeira, Gara-
nhuns e More-
no, PE.
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Serra em Ação

Niterói, RJ
Dom José Francisco Rezende Dias, Bispo Diocesano de Niterói; Pe. Douglas Alves Fontes, Assis-
tente Eclesiástico e serranos Jorge Beisl Filho, Presidente; Flávio Carvalho, Roberto Sobral e Eugê-
nio de Souza, da Comunidade Serra do Rio de Janeiro-Mater, e serranos de Niterói, em memorável 
encontro realizado no Seminário Diocesano São José.

Curitiba, PR
A Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’ esteve presente e, através de seu jovem membro IS Luiz 
Renato, foi protagonista principal do TLS – Treinamento de Liderança Serra, por ocasião das ativi-
dades do dia 16 de novembro de 2014, em Aparecida, SP. A caravana contou com a presença do Pe. 
Regis; IS Aroldo, Tesoureiro do CNSB e de seu Presidente Jayme Nalin Duarte Leal.

Caicó, RN
Encontro Vocacional Diocesano. Contou com a presença de S. Ex.a Dom   e a participação dos 
serranos de Caicó, Cruzeta, Parelhas e Natal.

São Gabriel, RS
Dom Gílio Felício, Bispo Dio-
cesano de Bagé, ladeado pelo 
casal Gil e Marga, Presidente da 
CS de Pelotas, por ocasião da 
Ordenação Diaconal do jovem 
Oberdan Longui, na Paróquia do 
Arcanjo São Gabriel. Ele é visto 
com sua Mãe.

Guarapuava, PR
Pe. Sebastião Gulart, Roberto Abicalaffe, Mauri 
Pedroso e serranos de Guarapuava, por ocasião 
da Ordenação Presbiteral do Pe. Sebastião, em 
Nova Tebas, MG.

Pelotas, RS
Casal Alcides e Eni Dachery, membros da Co-
munidade Serra de Pelotas com o jovem Diáco-
no Oberdan Longui, por ocasião de sua ordena-
ção, em São Gabriel (RS).

Joinville, SC
IS Vilmar E. Klein é o atual Coordenador Dis-
trital 107-SC. É visto quando falava aos partici-
pantes do Encontro de Aprofundamento Espiri-
tual realizado em Florianópolis.

Florianópolis, SC
IS Luiza Rosa C. Schaefer, Vice-Presidente de 
Atividades Vocacionais do Movimento Serra do 
Brasil, falando aos serranos participantes do En-
contro de 2013, no Regional SUL IV.
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Atualidades
Papa Francisco, a 

“Personalidade do Ano de 2013” 
 
O papa Francisco é a Personalidade do 

Ano de 2013 na revista Time. O anúncio foi fei-
to pelo diretor do famoso semanário, Nancy Gi-
bbs. Desde 1927, a revista presta reconhecimen-
to à pessoa ou entidade dominante do ano que 
está prestes a terminar. A Time já colocou dois 
pontífices na capa: João XXIII, em 1962, e João 
Paulo II, em 1994. Bergoglio, o papa que, diz 
a Time, “escolheu o nome do santo humilde”, 
é, portanto, o terceiro pontífice a ser escolhido 
como “a personalidade do ano”.

 “Isto não é surpreendente”, comenta o pa-
dre Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano, 
“dada a enorme ressonância e a atenção vastís-
sima que foi dada à eleição do papa Francisco e 
ao início do novo pontificado”. Para Lombardi, 
“é um sinal positivo o fato de que um dos mais 
prestigiosos reconhecimentos da imprensa inter-
nacional seja dado a quem anuncia no mundo 
os valores espirituais, religiosos e morais e fala 
eficazmente em favor da paz e de mais justiça”.

“Papa Francisco pede que haja mais em-
penho na formação dos leigos no Brasil”      

Cardeal Raymundo Damasceno
 
Referindo-se à visita ao Papa, realizada no 

final de setembro desse ano, o cardeal relatou que 
o Pontífice pediu que houvesse mais empenho 
na formação dos leigos no Brasil e que se tives-
se mais presente a ação da Igreja na Amazônia. 
Por fim, é dada a recente publicação da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francis-
co, Dom Raymundo Damasceno, reconhecido 
amigo do Papa Francisco, o prelado disse que o 
Papa “quis não só tratar sobre um sínodo, mas 
também abordar outros temas”. Quis, dessa for-
ma, “ampliar o tema”. Também, disse o cardeal, 
a “CNBB ainda vai aprofundar a Exortação, para 
tirar as suas consequências para a Evangelização 
do Brasil” e, certamente, os bispos e os católicos 
do Brasil já o estão fazendo, concluiu.

Mãe de futuro bispo, durante a gravidez 

 Em 11 de outubro passado, o Papa Fran-
cisco nomeou dom Andrew Cozzens como o 
novo bispo auxiliar de St. Paul, Minneapolis, 
nos Estados Unidos. É uma das tantas nomea-
ções que o Santo Padre faz e que poderia ter pas-
sado despercebida, se não fosse pelo fato de que 
a mãe do novo bispo, dona Judy, narrou a his-
tória da sua gravidez para o jornal The Catholic 
Spirit, revelando que Andrew teria sido aborta-
do, se ela tivesse ouvido os conselhos do próprio 
médico. Ela não ouviu. E a história de Andrew 
não passou despercebida. Ele foi ordenado sa-
cerdote, em 1997, aos 28 anos, e agora é profes-
sor de Teologia Sacramental e responsável pela 
liturgia no seminário diocesano. Quando estava 
grávida de cinco meses de Andrew, seu segun-
do filho, Judy começou a sentir dores que atri-
buiu inicialmente a um vírus pego no colégio, 
onde dava aulas. Como as dores continuaram, 
ela pensou que podia ser um parto prematuro e 
correu para o hospital, acompanhada do marido, 
Jack. Conseguiram controlar a situação, mas, no 
dia seguinte, ao visitá-la, o médico afirmou: “O 
seu feto é deformado. Você não pode continu-
ar esta gestação”. Judy respondeu na hora: “O 
que você quer dizer? Ele é meu filho!”.”Não, eu 
acho que você não está me entendendo”, insistiu 
o doutor. “O que você está carregando no útero é 
um monstro e você não pode continuar esta gra-
videz”. A mãe replicou: “Ele é meu filho e nós 
vamos aceitar o que Deus nos enviar”. Andrew 
leva hoje uma vida perfeitamente normal, como 
adulto e como sacerdote. Com algumas peculia-
ridades, é claro: a exemplo do pai, ele também 
se tornou montanhista.

Sínodo da família: 38 perguntas para os 
bispos do mundo 

 O Vaticano enviou 38 perguntas aos bis-
pos do mundo, em preparação para o Sínodo ex-
traordinário sobre a família “Os desafios da fa-
mília no contexto da evangelização” convocado 
pelo Papa Francisco para Outubro de 2014. Ele 
exorta as Conferências Episcopais do mundo a 
uma “urgente” atenção aos problemas da famí-
lia. “Se, por exemplo, é considerado o fato de 
que, no contexto atual muitas crianças e jovens, 
nascidos em casamentos irregulares nunca pode-

rão ver seus pais se aproximarem dos sacramen-
tos, entendemos o quão urgente são os desafios 
para a evangelização atual. Esta realidade está 
em conformidade com os ensinamentos sobre a 
misericórdia e a ternura para com os feridos: as 
expectativas coerentes com as decisões pasto-
rais ligadas à família são amplas”.

  4º Congresso Americano Missionário
 

Na sua interven-
ção, o cardeal Fer-
nando Filoni, Prefeito 
da Congregação Para 
a Evangelização dos 
Povos e enviado do 
papa Francisco ao 4º 
Congresso Americano 
Missionário , insistiu 

numa maior participação do Continente ame-
ricano na missão universal da Igreja. “A Igreja 
precisa do vosso entusiasmo, criatividade e ale-
gria. Não somente da América Latina, mas toda 
a América”. Em seguida recordar os discursos do 
papa Francisco em sua visita ao Brasil, onde in-
siste na importância da missão não somente para 
dentro, mas além-fronteiras em outros continen-
tes. “Estou convencido que este Congresso re-
presenta para as igrejas na América uma grande 
paixão pela Missão universal ... que a ‘missio ad 
gentes’ e de maneira particular, aquela ‘ad extra’ 
é também o meio mais eficaz para voltar a dar 
vitalidade e entusiasmo às nossas comunidades. 
Efetivamente esta missão conserva ainda uma 
força agregadora e propulsora”. Ao falar das difi-
culdades enfrentadas pelo Continente, o cardeal 
lembrou a declaração de Puebla “de dar da sua 
própria pobreza e desde a alegria de sua fé”. Re-
conheceu que em alguns países, o compromisso 
com a missão além-fronteiras cresceu de modo 
significativo. Contudo, “a Igreja no Continente 
no seu conjunto está ainda longe de cumprir o 
sonho de João Paulo II que a queria como uma 
grande força missionária para o mundo”.

Ave Maria                                                      
 

 “Sempre me perguntei: “O que você 
acha de a Ave Maria ser repetida tantas vezes ?” 
Agora, entendo que, cada vez que eu orar, cada 

Ave Maria é uma linda 
rosa oferecida para a 
Virgem. Tenho certe-
za de que todos vocês 
conhecem esta bela 
oração, que é o terço. 
Conta a lenda que um 
irmão leigo (não sa-
cerdote) da Ordem dos 
Dominicanos, não sa-
bia ler nem escrever, logo não podia ler os Sal-
mos, como era costume nos Mosteiros da época. 
Então, quando ele terminou seu trabalho, à noite 
(ele era o goleiro e vassoura, o jardineiro, etc.) 
foi para a Capela do Convento e se ajoelhou na 
frente da imagem da Virgem Maria, e recitou 150 
Aves Marias (o número dos Salmos), a seguir se 
retirou para sua cela, para dormir.   
 Na manhã seguinte, ao amanhecer, 
diante de todos os seus irmãos, foi para a Ca-
pela para repetir o hábito de saudar a Virgem. 
O Superior observava a cada dia, que, ao che-
gar à Capela para celebrar as orações da ma-
nhã com todos os Monges, havia um aroma 
delicioso de rosas recém-cortadas, bem orna-
mentadas nos vasos, belíssimas e bateu-lhe a 
curiosidade. Perguntou a todos os encarregados 
de decorarem o altar da Virgem sobre o tal aro-
ma, tão bom, e, para sua surpresa, não obteve 
nenhuma resposta, assim como soube também 
que nenhum deles retirava rosas do jardim. 
 O irmão leigo ficou gravemente doente, e 
os outros monges notaram que o altar d a Virgem 
não tinha as rosas habituais, logo deduziram que 
ele era o irmão quem colocava as rosas. Mas 
como? Ninguém jamais o havia visto deixar o 
Convento e tampouco sair para comprar as belas 
rosas. Entretanto, certa manhã, todos os Monges 
presenciaram, espantados, o irmão leigo ajoe-
lhado diante da imagem da Virgem, recitando 
as Ave-Marias, e a recitar a oração para Nossa 
Senhora, uma rosa aparecia no vaso.Nesse dia, 
no final de suas 150 orações, caiu morto aos pés 
da Virgem.Ao longo dos anos, Santo Domingo 
de Guzmán, por uma revelação da Santíssima 
Virgem dividiu as 150 Ave-Marias em três gru-
pos de 50, associadas à meditação da Bíblia: Os 
Mistérios Gozosos, os Mistérios Dolorosos e os 
Gloriosos, e o Beato João Paulo II adicionou os 
Mistérios Luminosos. Assim, toda vez que você 
recitar 150 Aves Marias, estará entregando 150 
rosas para a Mãe Divina.
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Dom Waldyr Calheiros Novaes, Bispo 
Emérito de Barra do Piraí-Volta Redonda, RJ, 
sendo visitado por membros do Movimento 
Serra.

 Comunidade Serra Volta Redonda-Cristo 
Rei, por ocasião de reunião com a presença das 
IS Gracinha, de Petrópolis e Maria Ilda, Coor-
denadora Distrital.

Comunidades Serra de Barra do Piraí e 
Volta Redonda, sendo agregadas ao Movimen-
to Serra do Brasil, com a presença do Secretário 
Executivo.

 Aparecida (SP) – Mesa diretora dos tra-
balhos do Conselho Nacional Serra do Brasil, 
que contou com a participação do Assistente 
Episcopal, Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
e do Presidene do Serra Internacional Jean Yeo, 
de Singapura.

26ª Romaria Nacional do Movimento 
Serra do Brasil. Participantes procedentes de 
Curitiba (PR), Pelotas (RS) e Caicó (RN). 

RELATÓRIO da viagem do Secretário 
Executivo, em visita ao Distrito 176-RJ e Ro-
maria Nacional. Dos dias 09 a 18 de novem-
bro de 2013:

Dia 10 – Domingo
10h – Recebido por Fernando Barreto, em 

Aparecida (SP) e conduzido até Barra Mansa.
Lá foi recebido pela IS Maria Ilda Mon-

teiro de Castro, Coordenadora Distritail 176, 
com quem permaneceu nos dias seguintes, jun-
tamente com a IS Maria das Graças S. Brito 
– Coordenadora Regional LESTE I – RJ. 

15h – Reunião em Barra Mansa (RJ), com 
as lideranças das Comunidades Serra locais.

19h – Reunião e Festa de Agregação – 
Carta Nº 552, da Comunidade Serra Nossa Se-
nhora Aparecida, em Barra do Piraí, RJ – Paró-
quia de São Benedito.

Dia 11 – Segunda-Feira
15h – Reunião com as Comunidades Ser-

ra Cristo Rei e Azaleias, em Volta Redonda. 
19h30 – Reunião e Festa de Agregação 

das Comunidades Serra de São Geraldo – N° 
549 e Mãe da Igreja – N° 551, em Volta Redon-
da, RJ.

Dia 12 – Terça-Feira
15h – Reunião e ‘Terço dos Homens’, com 

a Comunidade Serra ‘Caminhando com Maria’.
19h – Reunião e Festa de Agregação da 

Comunidade Serra ‘São Sebastião – N° 548’, 
na Paróquia São Sebastião, no Retiro – Volta 
Redonda, RJ.

Dia 13 – Quarta-Feira
7h – Missa e reunião, na Paróquia S. N. 

das Graças, com membros de nova Com. Serra.
19h – Reunião e Festa de Agregação da 

Comunidade Serra ‘Caminhando com Maria’ 
– Nº 550 – na Paróquia Santo Agostinho, em 
Volta Redonda, RJ.

Dia 14 – Quinta-Feira
7h – Momento de Oração, na Comunida-

de Serra N. S. da Conceição, no Bairro Con-
forto.

15h – Hora Eucarística Vocacional com 
a Comunidade Serra das Camomilas Vocacio-
nais.

19h – Reunião com representante da Co-
munidade Serra de Pirai, RJ

Dia 15 – Sexta-Feira
5h45 – Retorno para Aparecida, SP, onde 

é recebido pelos IS Fernando Barreto e Orlando 
Pereira Reis, da Comunidade Serra local. Com 
eles trata dos preparativos para as  reuniões do 
MSB/CNSB e Romaria Nacional de 2013.

Dia 16 – Sábado
9h – Reunião da Diretoria Executiva e 

do Conselho de Administração do Movimen-
to Serra do Brasil, no Seminário Redentorista 
Santo Afonso.

14h – Encontro do TLS – Treinamento 
de Liderança Serra, sob a coordenação da IS 
Oraida Medeiros e a participação do IS Luiz 
Renato, da CS Cidade Sorriso, de Curitiba, PR.

20h – Jantar Solidário de Confraterniza-
ção do Movimento Serra do Brasil, organizado 
e coordenado pelos IS. Henrique Luiz Salonski 
e Deusdeth Dias dos Santos.

Dia 17 –Domingo
7h – 26ª Romaria Nacional do Movimen-

to Serra do Brasil, no Auditório Pe. Noé Sotilo 
– sub-solo da Basílica Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida. Contou com a presença de S. 
Ex.a Dom Angélico Sândalo Bernardino, As-
sistente Episcopal do MSB; do Presidente do 
Serra Internacional, IS Sean Yeo, de Singapura 
(China), e Diretores do Conselho Nacional Ser-
ra do Brasil, tendo à frente seu Presidente IS 
Geraldo Ajudarte. 

12h – Celebração Eucarística de Ação de 
Graças, no altar mor da Basílica Nacional. Foi 
presidida por S. Ex.a Dom Angélico Sândalo 
Bernardino e concelebrada pelos Presbíteros 
Assistentes Eclesiásticos do Movimento Serra 
do Brasil, presentes.

Dom Waldyr Calheiros Novaes, Bispo Emérito 
de Barra do Pirai-Volta Redonda, RJ, sendo vi-
sitado por membros do Movimento Serra.

Comunidade Serra Volta Redonda-Cristo Rei, 
por ocasião de reunião com a presença das IS 
Gracinha, de Petrópolis e Maria Ilda, Coordena-
dora Distrital.

Comunidades Serra de Barra do Pirai e Volta Redonda sendo agregadas ao Movimento Serra do 
Brasil, com a presença do Secretário Executivo.

Aparecida (SP) – Mesa diretora dos trabalhos do 
Conselho Nacional Serra do Brasil que contou 
com a participação do Assistente Episcopal Dom 
Angélico Sândalo Bernardino e do Presidene do 
Serra Internacional Jean Yeo, de Singapura.

26ª Romaria Nacional 
do Movimento Serra 
do Brasil. Participantes 
procedentes de Curiti-
ba (PR), Pelotas (RS) e 
Caicó (RN).

Relatório
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A Romaria É Sempre Uma Grande Bênção

Novamente estivemos, com a graça de 
Deus, reunidos em Romaria Nacional, aos pés 
da Senhora Aparecida, Rainha e Mãe dos Voca-
cionados e dos Consagrados. Como tem acon-
tecido anualmente, grande número de irmãs e 
irmãos Serra se encontraram, no Santuário Na-
cional, para agradecer os benefícios recebidos 
no decorrer de 2013 e rogar, ao Senhor da Mes-
se e à sua Mãe Maria, proteção e bênçãos para 
os trabalhos programados para o ano de 2014.

Entre as atividades previstas para o ano 
que iniciamos, está – em destaque – o 21º Con-
gresso Sacerdotal e a 27ª Convenção Nacional, 
programados para os dias 22 e 23 de agosto 
– mês vocacional – em Florianópolis (SC). Já 

estão em franca atividade nossos irmãos Ivo 
Benedet, Raimundo Scardueli, Luiza Rosa e 
demais serranos daquela bonita e acolhedora 
capital catarinense. 

Como acontece em todas as ocasiões em 
que nós, membros do Movimento Serra do Bra-
sil nos encontramos, também nos dois dias em 
que estaremos participando do Congresso Sa-
cerdotal e da Convenção Nacional, em Florianó-
polis, veremos estreitados os laços de verdadei-
ra e santa amizade entre nós e, unidos estaremos 
rogando ao Senhor da Messe ‘nos envie mais 
operários para a Sua Messe’. 

Sebben

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

e pelos consagrados.


