
Sacerdócio Ministerial,
uma grande bênção!



O papa destacou que a vida de fé está estrei-
tamente unida com a vida de caridade para com os 
pobres. Sem essa vida de caridade, em união com a 
vida de fé, o que se professa é pura hipocrisia. Fran-
cisco explicou que o cristianismo não é uma regra 
sem alma, não é um manual de observações formais 
para pessoas que mostram a face aparentemente bela 
da hipocrisia, para esconder um coração vazio de ca-
ridade. Ele também recordou que o cristianismo é a 
própria carne de Cristo, que se aproxima, sem ver-
gonha, daqueles que sofrem. 

“Receber do Senhor o amor de um Pai, re-
ceber do Senhor a identidade de um povo e depois 
transformá-la em um mero sistema de ética é rejei-
tar esse dom de amor. Essas pessoas hipócritas são 
pessoas boas, fazem tudo o que tem que ser feito. 
Parecem boas! São ‘especialistas em ética’, mas ‘es-
pecialistas em ética’, sem bondade, porque perde-

ram o senso de pertença a um povo! Nosso Senhor 
dá a salvação dentro de um povo, no pertencimento 
a um povo”.

Francisco indagou ainda: “Quando eu dou 
esmola, deixo a moeda cair sem tocar na mão do 
meu irmão? E se toco na mão dele, por acaso, 
me limpo logo em seguida? Quando eu dou uma 
esmola, olho nos olhos do meu irmão, da minha 
irmã? Quando eu sei que uma pessoa está doen-
te, vou visitá-la? Saúdo aquele doente com ternu-
ra? Existe um sinal que talvez nos ajude. É uma 
pergunta: eu sei acariciar os doentes, os idosos, 
as crianças? Ou perdi o sentido da carícia? Esses 
hipócritas não sabiam acariciar! Eles tinham-se 
esquecido... Não ter vergonha da carne do nosso 
irmão: ela é a nossa carne! É conforme fizermos 
isso com o nosso irmão, com a nossa irmã, que 
seremos julgados”.
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50 ANOS – Jubileu de Ouro
Com o espírito alegre e feliz, o 

Movimento Serra do Brasil vê completar 
neste 2014, os 50 anos de sua presença, 
no Brasil. Levando a mensagem do Pa-
trono Beato Junípero Serra – “siempre 
adelante, jamais retroceder” - cumpriu seu Carisma de trabalhar e rezar 
pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. 

Do entusiasmo de Luiz Alexandre Compagnoni; ao trabalho dos 
Irmãos e Irmãs das Comunidades Serra; a presença incansável de um 
Osvaldo Tavares Ferreira; dos nossos Irmãos Ulysses Antônio Sebben, 
Affonso José Iannone, Edgard Pimentel, José Ginaldo de Jesus, Fer-
nando Barreto, entre outros; todos que fizeram e fazem do Movimento 
Serra, nestes 50 anos, uma presença marcante no cenário nacional e 
internacional, num entrelaçamento sempre crescente junto à CNBB – 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

No transcorrer dos 50 anos, acontecimentos memoráveis ocor-
reram e devem ser lembrados. Um deles, e citamos como uma conquis-
ta do Serra Brasileiro, foi o reconhecimento do maravilhoso serviço 
que as mulheres prestam à causa vocacional. E esse reconhecimento 
não foi só nosso. Também o Serra Internacional aderiu e aprovou essa 
iniciativa brasileira, num Serra de homens. Tanto assim que em Agosto 
de 2002, quando da realização XXI Convenção Nacional realizada em 
Serra Negra (SP), tivemos a honra de receber a visita de Sue Chicher-
ski, então primeira Presidente mulher do Serra Internacional.

Outros fatos importantes como o “Adote um Padre”, as Conven-
ções Internacionais do Rio de Janeiro e de Águas de Lindóia, as Roma-
rias Nacionais já completando 25 anos de realização, a nossa Revista 
“o Serra” e o Boletim “O Campanário” totalmente coloridos, deixam o 
Movimento Serra do Brasil cada vez mais forte e vibrante. O convite 
para que todos os serranos compareçam em Florianópolis, em agosto 
próximo para, juntos, agradecermos a Deus por tão grande Graça. Um 
abraço a todos. Espero encontrá-los todos no nosso Jubileu de Ouro – 
50 anos do Movimento Serra, no Brasil.

     Geraldo Ajudarte

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa

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

Dom Zanoni Bemettino Castro, DD. Bispo Diocesano de 
São Mateus (ES), no momento em que impunha as mãos sobre 
o Pe. Carlos Henrique Vargas, Ordenado Presbítero no dia 19 
de outubro do ano que passou. A cada Ordenação Sacerdotal o 
Movimento Serra e seus membros sentem grande alegria e agra-
decem ao Senhor da Messe por tão insigne graça alcançada. 

A vida de fé, sem vida 
de caridade, é hipócrita

Papa Francisco

Pensamentos de Santa Terezinha do Menino Jesus
“Prestai atenção ao que faz Maria; imitai-a... e esse Deus de bondade rec-
ompensará vossa fé”.
“A Santíssima Virgem dá bem os meus recados, dar-lhe-ei outro mais. 
Repito-lhe, muitas
vezes: “Diga-lhe para não se e preocupar comigo”.
“Sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e da ter-
ra, mas ela é mais 
mãe do que rainha”.
“E eu que desejava o martírio, é possível que morra em um leito!”
“Tu sabes bem, meu único martírio é teu amor, Coração Sagrado de Jesus!”
“Morrer de amor é um bem doce martírio!”
“O mérito não consiste em fazer nem em dar muito, mas, antes, em receber, em amar muito!”
Ó meu Deus, longe de me desencorajar à vista de minhas misérias, venho a vós com confiança...”
“Não prefiro nem morrer nem viver... O que o Bom Deus prefere e escolhe para mim, eis o que 
me agrada mais.”
“O apostolado da oração não é, por assim dizer, mais elevado do que o da palavra?”
“Pois bem, sou eu essa criança, objeto do amor previdente de um Pai...”Sacerdócio Ministerial,

uma grande bênção!



4 5edição 118 - Agosto/2014   edição 118 - Agosto/2014   

Vamos a Florianópolis!

O vibrante Movimen-
to Serra do Brasil prepara-
-se, com entusiasmo, para 
a realização do 21º. Con-
gresso Sacerdotal e da 27ª. 
Convenção Nacional. Des-
taco, nesta mensagem, de 
maneira especial, o Con-
gresso Sacerdotal, momen-
to privilegiado de encontro 
de todo Movimento Serra 
com Bispos, Presbíteros, 
Diáconos e seus assistentes 
eclesiásticos.

“Reunidos em torno 
de nossos pastores; pro-
fessando todos, uma só fé; 
armados com  a força que 
vem do Senhor; sob o im-
pulso do Espírito Santo“, 
nós irem os a Florianópolis! 
O apelo é para que, desde 
já, vivenciemos, em inten-

sa oração, este importante 
evento. Nosso Movimen-
to se reúne em verdadeiro 
cenáculo, sob as bênçãos 
protetoras, carinhosas, de 
Nossa Senhora.

Na comemoração de 
seus 50 anos de existência 
no Brasil, o SERRA renas-
ce no fervor, na esperança. 
Sim, aos 50 anos, é preciso 
nascer de novo, no com-
promisso revigorado de 
concretização dos urgen-
tes objetivos: favorecer e 
promover as vocações ao 
ministério ordenado; valo-
rizar e animar as vocações 
à vida  consagrada; aju-
dar aos Serranos a terem 
sempre os olhos fixos em 
Jesus, Caminho, Verdade, 
Vida, que nos leva à expe-
riência viva da Santíssima 
Trindade e ao amor ao pró-
ximo, com evangélica de-
dicação pelos pobres, aos 
que sofrem. 

É o momento de nos 
darmos à intensa criativi-
dade, sobretudo ao encon-
tro com os jovens. A partir 
deste Congresso Sacerdo-
tal e Convenção Nacional, 
atentos aos apelos do ilumi-
nado Papa Francisco, que-
remos viver intensamente a 

alegria do Evangelho, tra-
balhando pela cultura do 
encontro, orantes e revesti-
dos de misericórdia, amor. 
Em nosso meio, não haja 
lugar para o pessimismo, 
derrotismo; vamos avante, 
de esperança em esperan-
ça, na esperança sempre. 
JESUS nos quer discípulos 
missionários com  espiritu-
alidade e mística pascais, 
verdadeiramente ressus-
citados, jamais, como nos 
alerta o Papa Francisco, 
com cara de funeral!

O Senhor nos envia, 
na força do Espírito Santo, 
ao encontro das multidões 
espalhadas pelas periferias 
geográficas e humanas, ca-
rentes de pastores. Então, 
diante da sofrida realidade, 
o perseverante  clamor do 
Movimento Serra do Brasil 
, transformado em prece, ao 
Senhor da messe, para que 
envie operários , se tornará 
mais forte ainda !

D. Angélico Sândalo 
Bernardino

Assistente Episcopal 
do Movimento 

Serra do Brasil.

Dia do padre

Dom Orani João Tempesta  
Cardeal Arcebispo do Rio de 

Janeiro, RJ

 

Recordamos a memória 
de São João Maria Vianney, 
apresentado pela Igreja como 
Patrono dos Padres. O Papa 
Francisco, em sua viagem 
apostólica ao Rio de Janeiro, 
nos exortou a não ter medo de ir 
contra a corrente dominante do 
pensamento do mundo. O Bis-
po de Roma tem repetido que 
nós devemos caminhar para as 
periferias, ir ao encontro dos 
que estão afastados. Graças a 
Deus, em nossa Arquidioce-
se, são muitos os que gastam a 
sua vida nas muitas comunida-
des, e ali plantam a semente do 
Evangelho.

O Vigário de Cristo e a 
Igreja querem a Igreja e os 
seus ministros nas ruas – bis-
pos, padres, diáconos, reli-
giosos, lideranças próximos 
do povo – trabalhando para 
os pobres e formando jovens 
missionários. Por isso, nós 

nos sentimos desafiados a in-
tensificar esse caminho novo, 
redesenhado, e confirmado 
pelo pontífice. O Papa nos 
propõe redescobrir a alegria 
da fé! Ao falar do chamado 
para anunciar o Evangelho, 
nos ensina a viver o cami-
nho a que somos chamados 
para ajudar os jovens e todos 
os fiéis a perceberem que ser 
discípulo missionário é uma 
consequência de ser batiza-
do, é parte do essencial do 
ser cristão. E que o primeiro 
lugar onde evangelizar é pró-
pria casa, o ambiente de estu-
do ou de trabalho, a família e 
os amigos.

Em nossa Catedral de São 
Sebastião do Rio de Janeiro o 
Papa Francisco pediu que os 
sacerdotes tenham “a paciên-
cia de escutar os problemas dos 
jovens”, especialmente na con-
fissão, na orientação espiritu-
al e no acompanhamento. “Não 
poupemos esforços na forma-
ção dos jovens” e ajudemo-los, 
disse, a “redescobrir o valor e 
a alegria da fé”. Essa orienta-
ção deve ser feita de tal modo 
que se sintam missionários, 
saiam de suas casas e façam 
“ruas de fé”: “não podemos fi-
car encerrados na paróquia, nas 
nossas comunidades, quando 
tantas pessoas estão esperando 
o Evangelho”, alertou, e com-
pletou enfático: “Eduquemo-
-los para a missão, para sair, 
para partir. Decididamente, 

pensemos a pastoral a partir 
da periferia, daqueles que são 
mais afastados, daqueles que 
habitualmente não frequentam 
a paróquia”.

 Nesse sentido, quero 
elevar a Deus a minha ação de 
graças pelo trabalho pastoral de 
todos os presbíteros de nossa 
amada Arquidiocese. Agrade-
ço a Deus, também, o trabalho 
escondido de muitos sacerdo-
tes, que gastam a sua vida pelo 
povo brasileiro, particularmen-
te, na Região Amazônica, com 
todas as suas complexidades 
pastorais. No discurso aos Bis-
pos do Brasil, o Santo Padre fez 
especial menção à Amazônia! 
Somos chamados, pois, a ser 
pastores conforme o Coração 
de Cristo: mansos, pacíficos, 
generosos; que estejamos sem-
pre em sintonia com Cristo, 
com a Igreja, em favor da edi-
ficação da esperança, da soli-
dariedade, da partilha e da paz, 
sem medo de viver, anunciar 
e testemunhar o Evangelho. O 
Santo Padre Francisco foi mui-
to claro nas suas palavras aos 
bispos, presbíteros, diáconos, 
religiosos e seminaristas – para 
terem “a coragem de ir contra a 
corrente”, sendo “servidores da 
comunhão e da cultura do en-
contro”. Unamo-nos à Virgem 
Mãe, Mãe dos Sacerdotes, que 
interceda por todos nós nessa 
bela e importante missão, nesse 
tempo de tantas transformações 
sociais, culturais e religiosas!

http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-orani-joao-tempesta/12544-dia-do-padre
http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-orani-joao-tempesta/12544-dia-do-padre
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4- Como você percebeu que tinha vocação para 
a vida missionária?

No começo, a vocação era para ser padre. Eu 
havia visto uns missionários redentoristas que pas-
saram lá perto de minha casa. Lembro-me do Pe. 
Henrique e do Pe. Domingos, eram redentoristas ho-
landeses, da Província do Rio de Janeiro. Mas isso 
não teve ligação com o fato de entrar para o seminá-
rio. Eu ainda era pequeno.

 

5- Como aconteceu sua vocação missionária?
A consciência de uma vocação missionária se 

deu no correr da formação, quando a gente ficava 
conhecendo a vida redentorista. Nunca pensei em 
sair. Sempre gostei de tudo. Passei momentos difí-
ceis. Mas foi tudo muito sereno.

Entrevista
Pe. Luiz Carlos, CSSR

O missionário redentorista desempe-
nhou diversos trabalhos na Congregação 
do Santíssimo Redentor - Redentoristas. Foi 
pároco, trabalhou na formação de semina-
ristas, em Aparecida, SP e Tietê, SP, Missio-
nário, tendo atuado nas Missões Populares 
Redentoristas por todo o Brasil, foi mestre de 
noviços, trabalhou no Santuário Nacional, 
entre outros. Atualmente, Pe. Luiz Carlos é 
Vice-Provincial, da Província Redentorista 
de São Paulo,  e continua ajudando na Paró-
quia do Perpétuo Socorro, da Praça Honório 
Líbero – Jardim Paulistano, São Paulo, Ca-
pital, de onde, semanalmente, faz comentário 
da Liturgia Diária, distribuindo para todo o 
Brasil pela Internet.

1- Como foi seu chamado ao sacerdócio?
Não sei quando comecei a pensar sobre ser pa-

dre. Morávamos na roça, no município de Sacramen-
to – MG. Tanto os familiares de meu pai, como de mi-
nha mãe viviam por ali. Todos os anos o pároco, Pe. 
Ivo Soares vinha para a festa do padroeiro. Meu pai 
dizia que eu disse que queria ser padre. Ele mostrou-
-me para o padre, dizendo isso. Minha avó dizia que 
eu disse a ela: Vó, um dia eu vou confessar a senhora. 
Quando ela estava para morrer, eu já era estudante 
redentorista, eu lhe dei a comunhão e ela, então, dis-
se: posso morrer porque o Luiz já me confessou. Em 
1958 um irmão Claretiano, que fazia as assinaturas da 
Revista Ave Maria, passou em casa e acertou minha 
entrada para o Seminário Claretiano de Rio Claro, 
no ano seguinte. Nesse meio tempo, apareceu o Pe. 
Antônio Borges, fundando um seminário redentorista 
em Sacramento. A família decidiu colocar-me nesse 
seminário, que estava ali perto e não tão longe. De-
ram-me a vocação redentorista. Não gostei na hora, 
mas eu tinha 11 anos. Cursava o 3º ano primário.

2- Passou por algum tipo de acompanhamento 
vocacional?

O acompanhamento foi somente acertar a en-
trada para o seminário no ano seguinte. Começamos 
com 15 alunos. O Padre Antônio dizia que eram os 
15 mistérios do rosário. Dos 15, só eu fiquei. Eu era 
o 4º doloroso, Jesus carrega a cruz a caminho do 
Calvário. Depois eu continuei carregando. O acom-
panhamento era a vida da família, que era religiosa.

3- Com quantos anos entrou para a congre-
gação como seminarista? E quanto tempo ficou 
na formação?

Entrei com 11 anos. Era o normal do tempo. 
Entrei dia 26 de fevereiro de 1959. Fiz a profissão 
religiosa dia 02.02.68, e terminei os estudos no final 
de 74. Fui ordenado padre em 23 de agosto de 1975. 

6- Em sua opinião, quais são os principais desa-
fios para se aceitar o chamado à vida religiosa? 

A vida religiosa não é um desafio, é um dom 
alegre e que preenche o coração.O desafio funda-
mental é o querer ser religioso redentorista. Isto é, 
querer ser o que se propõe. A vida religiosa não é um 
desafio, é um dom alegre e que preenche o coração.

7- O que mais te encanta na vida missionária?
O que me encanta é o povo. Meu compromisso 

é com o povo e me sinto feliz quando posso atendê-
-lo bem. É muito divertido viver com o povo, como 
povo. Deus sempre me deu o jeito de ficar feliz com 
o povo. Uso meus dons e faço o que posso por ele. 
Gosto muito da vida comunitária e da espiritualida-
de da Congregação.

 
Quem passar por Sto. Afonso e pelo 

Sto. Afonso, é como a onça: muda o pelo, 
mas não perde a pinta. Pe.Luiz Carlos



Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano de Barra 
do Piraí/Volta Redonda (RJ), impondo as mãos so-
bre os três novos Sacerdotes por ele ordenados: Pe. 
Ronaldo Costa, Rafael Duque e Márcio Moraes.

Dom Celso Quairoz e Dom Seve-
rino Clausen, por ocasião da Ce-
lebração Eucarística de Ação de 
Graças e encerramento da Reu-
nião do Setor Leigos da CNBB, 
ocorrida em Vargem Grande Pau-
lista (SP), com a participação do 
Movimento Serra.

Dom Antônio Fernando Saburido, Arcebispo de 
Olinda e Recife, por ocasião de Encontro de Forma-
ção Serra. Com ele são vistos os serranos José Gi-
naldo de Jesus, de Aracaju; Agenor Gomes da Silva, 
de Palmares, e Marcílio Augusto C. dos Santos, de 
Jardim São Paulo, Recife.

Padres Rafael Fuchs, Francisco 
R. Barboza e Jonathan Antunes, 
acabam de ser ordenados por S. 
Ex.a Dom Francisco Carlos Bach, 
Bispo Diocesano de São José dos 
Pinhais. A Comunidade Serra local, 
tendo à frente a IS Carmen Sefrin, 
esteve presente às solenidades.

Dom Pedro Fré acaba de nos dei-
xar para estar junto do Pai do Céu. 
Ele sempre foi um grande amigo 
do Movimento Serra, tendo parti-
cipado e cooperado grandemente 
na organização e coordenação de 
vários importantes eventos Serra, 
como a Convenção Nacional de 
Serra Negra, em 2002.

Diácono Permanente e IS. Airton Luiz Padilha, 
membro da Comunidade Serra de São José dos Pi-
nhais. Acaba de ser ordenado por Dom Francisco 
Carlos Bach, Bispo Diocesano. Com ele são vistos o 
Pe. Braz Hionatz Andrade, Reitor do Seminário Ma-
ria Mãe da Igreja e o Pe. Francisco Rodrigues Bar-
bpsa, Reitor do Seminário Propedêutico São José.

Padre Carlos Henrique Vargas, da Diocese de São 
Mateus (ES), celebra sua primeira missa. Ele foi or-
denado Presbítero por S. Ex.a Dom Zanoni Bemet-
tino Castro, Bispo Diocesano. Dom Zanoni é grande 
amigo e incentivador do Movimento Serra.

Santo José de Anchieta
 

O segredo deste homem era a fé 
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos 

fiéis reunidos no Santuário Nacional de Anchieta, 
que aguardavam a notícia da canonização do Após-
tolo do Brasil.

«Sua Santidade o Papa Francisco saúda com 
particular afeto os fiéis reunidos no Santuário Nacio-
nal de Anchieta, para agradecer à Santíssima Trinda-
de a canonização do «Apóstolo do Brasil», a quem 
pede que lhes alcance de Deus a graça de viverem 
como ele ensinou. Na sua existência, enfrentou in-
contáveis peripécias, dificuldades e perigos com o 
mesmo espírito de São Paulo. «Nada é difícil – lê-se 
numa carta do nosso amado Santo – para aqueles 
que acalentam no coração e têm como fim único a 
glória de Deus e a salvação das almas, pelas quais 
não hesitam em dar a sua vida». 

 O segredo deste homem era a fé, alicerçada 
no Senhor Jesus com quem se encontrava e a quem 
se unia na Eucaristia. Isto era possível porque se en-
tregara a Nossa Senhora, deixando-A tomar conta 
dele, enquanto ele nutria um terníssimo amor por 
Ela. Ao lembrar-lhes o exemplo deste incansável 
evangelizador, o Santo Padre encoraja todos os seus 
devotos a tornarem-se discípulos-missionários de 
Jesus, sobre todos implorando, pela intercessão de 
São José de Anchieta, a constante assistência divina 
em penhor da qual lhes concede uma particular Bên-
ção Apostólica.

Padre José de Anchieta é santo 
 Papa Francisco canonizou por meio de de-

creto, o Padre José de Anchieta, junto com o bispo 
de Québec, D. Francisco de Laval e a Irmã Maria 
da Incarnação. O Papa Francisco assinou, no dia 3 
de abril último, o decreto de canonização do espa-
nhol José de Anchieta, conhecido como o “Apóstolo 
do Brasil”, um dos jesuítas fundadores da cidade de 
São Paulo. A assinatura ocorreu durante uma audi-
ência com o cardeal Angelo Amato, prefeito da Con-
gregação para a Causa dos Santos. A canonização, 
não sendo fundada em um recente milagre do Beato, 
se materializou por um processo chamado “canoni-
zação equivalente”.

  “A santidade do grande homem de Deus foi 
reconhecida”, declarou logo após a assinatura do 
decreto o Vice-Postulador da Causa, Pe. Cesar Au-
gusto dos Santos, que também é responsável pelo 
Programa Brasileiro da Rádio Vaticano.
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Missa de Ação de Graças pelos 50 anos de 
existência do Movimento Serra do Brasil

Nosso IS Affonso José Iannone dela par-
ticipou e, a respeito, assim escreveu: ‘No pas-
sado dia 2 de abril, tive a grande felicidade 
de participar da Celebração Eucarística que 
comemorou os 50 anos da fundação do Serra 
Mater, no Rio de Janeiro. S. Eminência o Car-
deal Dom Orani João Tempesta, que presidiu 
à celebração fez justos e efusivos elogios ao 
trabalho do Serra e, da primícia do movimen-
to, no Rio de Janeiro.

Eu vivi um momento emocionante, ao 
lembrar dos primeiros passos e da minha par-
ticipação na Primeira Convenção Nacional 
do Movimento Serra, que aconteceu no Bairro 
das Laranjeiras. NAQUELA Convenção co-
nheci o Pe. Floro Vodonis que, profundamente 
motivado, chegou à sua cidade, União da Vi-
tória (PR) e fundou o Serra. O fundamental foi 
a primeira semente, da qual nasceram várias 
outras comunidades, que hoje fazem do Serra 
uma realidade importante’.

O Affonso conclui dizendo: ‘Prefiro não 
entrar em detalhes, para não amortecer minha 
emoção. Lá foi o início de tudo que festejare-
mos neste ano de 2014’.

Nas fotos da missa de que falou o Ia-
nonne, estiveram presentes, além do Car-
deal do Rio de Janeiro, Dom Orani João 
Tempesta, que presidiu à Celebração, ain-
da o Mons. Vital, Pe. Sérgio, Dom Roque, 
Pe. Leandro e Pe. Douglasl. Nas demais são 
vistos: IS. Roberto Sobral, entrando com a 
bandeira do Serra-Mater; Mons. Vital com o 
IS. Eugênio de Souza, Coordenador Distri-
tal; Is. Affonso Iannone, de São Paulo, Jor-
ge Beisel e Assad, de Niterói e, por último 
nosso grande amigo Ex-Presidente do Con-
selho Nacional Serra do Brasil IS. Ulisses 
Claudio Lonzetti.

As doze promessas do Sagrado 
Coração de Jesus

Se o Coração de Jesus é manso e humilde, 
o nosso também deve ser

       
Pe. Reginaldo Manzotti

Estamos no mês dedicado ao Sagrado Coração 
de Jesus. Tenho enfatizado que toda devoção não pode 
ser estéril, não deve ser reduzida a ritualismo apenas. 
Mas deve conduzir os fieis a um discipulado amoroso 
com Deus. Logo, se queremos ser discípulos missioná-
rios de Jesus, devemos procurar ter um coração seme-
lhante ao Dele. Pio XII salienta que é o próprio Jesus 
quem toma a iniciativa de nos apresentar ao Seu Cora-
ção, como fonte de restauração e paz ao afirmar: “Vin-
de a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e 
eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei 
de mim, porque sou manso e humilde de coração; e 
encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu 
jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 11, 28-30).

 
Então, se o Coração de Jesus é manso e humil-

de, o nosso também deve ser. Busquemos viver como 
Ele, amando como Ele, pautando nossa vida nos Seus 
valores, ensinados no Evangelho. No coração de Je-
sus não cabe amargura. No coração de Jesus não cabe 
ódio. No coração de Jesus não cabem mágoas, intrigas, 
discórdias e desavenças. Na Última Ceia João, o discí-
pulo amado, fez a experiência do Sagrado Coração de 
Jesus ao reclinar-se sobre o peito do Senhor. Mais tar-
de o próprio João, diante da cruz, apresenta o Coração 
de Jesus transpassado pela lança do soldado do qual 
jorrou Sangue e Água (Jo 19, 34-37). Ali se cumpre a 
profecia de Zacarias: “Olharão para aquele que trans-
passaram” (Zc 12, 19) e começa a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. Porém, esse Coração foi esquecido 
pelos homens, até que no ano de 1675, durante a oitava 
da Festa de Corpus Christi, Jesus faz para Margarida 
Maria Alacoque, a chamada Grande Revelação:

“Eis o Coração que tanto amou os homens, que 
nada poupou, até se esgotar e se consumir para lhes 
testemunhar seu amor. Como reconhecimento, não 
recebo da maior parte deles senão ingratidões, pelas 
suas irreverências, sacrilégios, e pela tibieza e despre-
zo que têm para comigo na Eucaristia. Entretanto, o 

que Me é mais sensível é que há corações consagra-
dos que agem assim. Por isto te peço que a primeira 
sexta-feira após a oitava do Santíssimo Sacramento 
seja dedicada a uma festa particular para honrar Meu 
Coração, comungando neste dia, e O reparando pe-
los insultos que recebeu durante o tempo em que foi 
exposto sobre os altares. Prometo-te que Meu Cora-
ção se dilatará para derramar os influxos de Seu amor 
divino sobre aqueles que Lhe prestarem esta honra”.

De suas aparições também se ressaltam as doze 
promessas do Sagrado Coração de Jesus: 1ª - “A mi-
nha bênção permanecerá sobre as casas em que se 
achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado 
Coração”. 2ª - “Eu darei aos devotos do meu Coração 
todas as graças necessárias a seu estado”. 3ª - “Esta-
belecerei e conservarei a paz em suas famílias”.

4ª - “Eu os consolarei em todas as suas afli-
ções”. 5ª - “Serei seu refúgio seguro na vida, e prin-
cipalmente na hora da morte”. 6ª “Lançarei bênçãos 
abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreen-
dimentos”. 7ª - “Os pecadores encontrarão em meu 
Coração fonte inesgotável de misericórdias”. 8ª “As 
almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática des-
sa devoção”. 9ª - “As almas fervorosas subirão em 
pouco tempo a uma alta perfeição”.

10ª - “Darei aos sacerdotes que praticarem, 
especialmente, essa devoção, o poder de tocar os 
corações mais empedernidos”. 11ª “As pessoas que 
propagarem esta devoção terão os seus nomes ins-
critos para sempre no meu Coração”. 12ª - “A todos 
os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 
nove meses consecutivos, darei a graça da perseve-
rança final e da salvação eterna”.

Coloquemos nossas esperanças e confianças no 
Sagrado Coração de Jesus que é fonte de misericórdia. 
Jesus Manso e humilde de Coração, fazei o nosso co-
ração semelhante ao Vosso! Padre Reginaldo Manzot-
ti é coordenador da Associação Evangelizar é Preciso 
– obra que objetiva a evangelização pelos meios de co-
municação – e pároco reitor do Santuário Nossa Senho-
ra de Guadalupe, em Curitiba (PR). Apresenta diaria-
mente programas de rádio e TV, que são retransmitidos 
e exibidos por milhares de emissoras do país e exterior.



12 13edição 118 - Agosto/2014   edição 118 - Agosto/2014   

Movimento Serra pelo Brasil 

Belo Horizonte, MG.  Senhoes Bispos Auxi-
liares de Belo Horizonte com o Pe. Edecildo José 
Antônio Prado da Silva, Assistente Eclesiástico e IS. 
Helenita Guimarães Silva (Nininha), Presidente da 
CS de Belo Horizonte.

Curitiba, PR.  Dom José Mário Scalon Ango-
nese, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, 
por ocasião de visita que os serranos da CS ‘Cida-
de Sorriso’, tendo à frente o IS Jayme Nalin Duarte 
Leal, lhe fizeram.

Aparecida, SP. Eminência Dom Aloísio Carde-
al Lorscheider, de saudosa memória, com familia-
res do IS. Fernando Barreto e serranos de Aparecida 
de quem sempre foi grande amigo.

Potim, SP. IS. Cristino Gilmar 
do Nascimento, Coordenador do 
Distrito 113-SP, quando, em mar-
ço último, falava aos participantes 
do Encontro de Aprofundamento 
Espiritual, no Potim. 

Belém do Pará. Membros do Movimento Serra, 
por ocasião de encontro realizado no Seminário São 
Pio X. Com os serranos são vistos os Padres e semi-
naristas. 

Caicó, RN. Serranos reunidos na residência do 
IS Tobias para a reza do Terço Vocacional como 
acontece todas as semanas.

Rio de Janeiro, RJ. IS Su-
zana Aparecida Bielinski Bar-
reto, Presidente da Comunidade 
Serra do Rio de Janeiro – Jacare-
paguá.

Aparecida, SP. Padres José 
Oscar Brandão, Assistente Ecle-
siástico e Pe. Helio, Redentoris-
tas, com o IS Fernando Barreto, de 
Aparecida.

Mineiros, GO. Membros da 
CS de Mineiros com o Presidente 
do Serra Internacional Sean Yeo, na 
Romaria, de 2013, em Aparecida.

Caieiras, SP. IS. Janete de 
Barros Bertolini, Coordenadora 
Regional SUL I – SP, seu marido 
e a Presidente da CS. Laide Oli-
veira Rosa.

Niterói, RJ. Dom José Francisco Rezende Dias, 
DD. Bispo Diocesano de Niterói. É visto com os ser-
ranos daquela cidade, após a Santa Missa de Ação 
de Graças pelo aniversário do IS. Jorge Beisl Filho.

Volta Redonda, RJ. Mem-
bros da Comunidade Serra das 
Camomilas Vocacionais, tendo à 
frente a IS Maria Ilda, comemo-
rando mais um ano de existência 
e trabalho em favor das vocações.

Recife, PE. Serranos Agenor 
Gomes da Silva, de Palmares; Mar-
cílio augusto dos Santos, de Boa 
Viagem; José Ginaldo de Jesus, de 
Aracaju e outros, por ocasião de 
Encontro realizado em Recife.

Bragança Paulista, SP. 
Dom Sérgio Aparecido Colombo, 
Bispo Diocesano sempre presente 
aos encontros e trabalhos voca-
cionais do Movimento Serra, em 
sua Igreja Particular de Bragança 
Paulista.

Marília, SP. Membros da Co-
munidade Serra de Marília, que 
tem na presidência a IS. Júlia 
Fernandes de Oliveira. Com eles 
a IS. Elisabete Satomi Zaha, Co-
ordenadora Distrital 110-SP.

Paraopeba, MG. Membros da Comunidade Serra local, que tem 
na presidência a IS. Geralda Augusta César e, como Assistente Eclesi-
ástico o Pe. Hélio de Oliveira.
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A voz da Igreja
Misericórdia: O programa 

do Papa Francisco
Papa Francisco tem uma identidade 

forjada no Evangelho.
De acordo com padre Bergoglio, “é preciso 

curar o enfermo mesmo quando desperta repulsa”. 
“Tenho horror de ir à prisão – disse – porque o que 
se vê é muito duro, mas ainda assim vou, porque o 
Senhor deseja que me encontre com o necessitado, o 
pobre, o sofredor”. O pontífice tem uma ideia muito 
clara do que significa servir. Em toda a sua vida pa-
dre Bergoglio lutou consigo mesmo para estar perto 
de Jesus. Buscou-o no rosto dos pobres, dos enfer-
mos, dos pecadores, dos prisioneiros, dos distantes, 
dos desesperados. No encontro com o sofrimento, 
com a dor, com o desespero, com a Cruz, padre Ber-
goglio revive a paixão de Jesus e, contemplando e 
curando as feridas, espera e acredita que o sangue 
de Cristo continue a lavar os pecados de todos. Uma 
espécie de Eucaristia vivida diariamente na compas-
siva cura dos corpos e das almas.
 

A humildade e a misericórdia
Outra palavra usada e testemunhada pelo Papa 

Francisco é a humildade. No ensaio, publicado pela 
EMI, e intitulado “Humildade, caminho para Deus”, 
Jorge Bergoglio escreveu “é Cristo que nos permite 
ter acesso ao irmão, a partir do nosso abaixar-se”. 
De acordo com o Papa Francisco, “o nosso caminhar 
no caminho do Senhor traz consigo assumir  o abai-
xamento da Cruz. Acusar-se é assumir o papel de 
réu, como o assumiu o Senhor, carregando as nos-
sas culpas”, portanto, “o acesso ao irmão é realiza-
do pelo Cristo, a partir do nosso abaixamento”. “Eu 
sonho com uma Igreja Mãe e Pastora. Os ministros 
da Igreja devem ser misericordiosos, cuidar das pes-
soas, acompanhado-as, como o bom samaritano que 
lava, limpa, levanta o seu próximo. Isso é Evangelho 
puro. Deus é maior do que o pecado. As reformas 
organizativas e estruturais são secundárias, ou seja, 
vêm depois”.

O Movimento Serra do Brasil está completando neste ano 
de 2014, seus 50 anos de existência, no Brasil. Nosso IS. Ulys-
ses Sebben acaba de colher os mais importantes depoimentos, 
acontecimentos, informações, escritos e fotos, e publicá-los em 
livro ‘MEMÓRIAS do Movimento Serra do Brasil – 50 anos’. O 
trabalho será apresentado por ocasião do Congresso Sacerdo-
tal e Convenção nacional programados para os dias 22 e 23 de 
agosto de 2014, em Florianópolis (SC). 

Livro comemorativo 
dos 50 anos

Vocação, dom de Deus
No mundo capita-

lista, vocação tem um 
significado de capaci-
dade, aptidão, habilida-
de enfim a competência 
para realizar as coisas. 
Esta convivência diária 
como o mundo corpo-
rativo e o distancia-
mento de Deus faz com 

que pessoas se esquecem de que vocação em 
sua plenitude, na verdade, trata-se de um dom 
que Deus concede às pessoas iluminando-as a 
melhorar a vida de seus pares. Um vocacionado 
tem como missão ajudar as pessoas a viverem 
melhor, mesmo que em momentos de grandes 
dificuldades.

Às vezes recebo informações sobre vo-
cações e as leio com a maior atenção.  Um dia 
desses recebi um história contada sobre um tem-
poral que se passava em uma cidade em plena 
madrugada, e o padre foi chamado. Ele pensou, 
mas o que vou fazer numa situação dessas? Sou 
apenas um sacerdote.  Mesmo assim ele se le-
vantou, saiu debaixo de tanta água que o guar-
da-chuva mal aguentava, e chegando lá foi rece-
bido com alegria, mesmo com as casas alagadas, 
onde foi colocado em cima de uma mesa, para 
não ficar dentro d’água fria da chuva. Ali ele 
percebeu que, mesmo não podendo fazer gran-
des coisas, mas a sua presença alegrava as pes-
soas e as mantinha animadas para enfrentar as 
adversidades.

Nesse contexto, fica claro que vocação não é 
apenas uma disposição de realizar coisas baseadas 
no conhecimento técnico. Vocação é uma dádiva 
divina que às vezes, mesmo sem poder contribuir 
de forma incisiva, pode colaborar, bastando so-
mente a sua presença apoiar as pessoas. É dentro 
desse carisma que vive o padre, viver para levar 
consolo àqueles que necessitam e que dependem 
de um amparo em determinado momento.

Nessa situação é que se torna muito mais 
especial o trabalho vocacional, revela uma im-
portância primordial, principalmente no mundo 
em que vivemos em que há um grande numero de 
pessoas desorientadas, por falta de apoio e dire-
ção para a vida. Nessa conjuntura é que se revela 
a importância do Serra nas paróquias, nos semi-
nários e na sociedade, rezando pela santificação 
dos padres, pelo surgimento de novas e santas vo-
cações, apoiando os seminaristas, vivendo em um 
ambiente favorável à vida sacerdotal.

Que o Beato Junípero Serra possa nos inspi-
rar em todo momento que possamos suscitar vo-
cações que possam ajudar a sociedade e ter vida 
digna, que a Rainha e Mãe dos Vocacionados pro-
teja a todos do Movimento Serra, que os cubra 
com seu manto sagrado e que sempre os oriente 
a sempre estar dispostos ao trabalho vocacional, 
com alegria, na certeza de que será melhor para 
todos. Que as paróquias entendam a necessidade 
de mais vocações e aceitem, de braços abertos os 
leigos que queiram trabalhar no Movimento Ser-
ra e os recebam com alegria e entusiasmo.

Luiz Albino de Paiva, 
Diretor de Planejamento 

Papa João Paulo II, agora Santo, quando, 
em 1980, visitava o Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.



Família, Educadora da Fé!
Dom Canísio Klaus - 

Bispo de Santa Cruz do Sul, RS

A Igreja no Brasil celebra a Semana da Fa-
mília. Ela faz isso na consciência de que, conforme 
dizia o Papa Francisco, numa entrevista à Rádio da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, “a família é im-
portante e necessária para a sobrevivência da hu-
manidade. Se não existe a família, a sobrevivência 
cultural da humanidade corre perigo. Quer queira-
mos ou não, a família é a base”. Em outros termos, 
conforme afirma a Constituição Federal, no artigo 
226, “a família é a base da sociedade”.

O Papa Francisco afirma que, “em família, a 
fé acompanha todas as idades da vida, a começar 
pela infância: as crianças aprendem a confiar no 
amor dos pais. Por isso é importante que os pais 
cultivem práticas de fé comuns na família, que 
acompanhem o amadurecimento da fé dos filhos. 
Sobretudo os jovens, que atravessam uma idade da 
vida tão complexa, devem sentir a proximidade e 
a atenção da família e da comunidade eclesial, no 
seu caminho de crescimento da fé” (n. 53).

 Todos nós sabemos da importância que 
a família tem na transmissão e educação da fé. 

Basta, para isso, atentar para o pequeno núme-
ro de pessoas das nossas comunidades que não 
nasceram em famílias cristãs. A grande maioria 
das lideranças comunitárias de hoje, inclusive de 
padres e religiosos, são provenientes de famílias 
com forte tradição religiosa.  Também o inverso é 
verdadeiro: a maior parte das pessoas que foram 
batizadas na Igreja e abandonaram a fé católica 
viveram em famílias com pouca prática religiosa. 
Isso nos comprova a afirmação de que “palavras 
comovem, mas o exemplo arrasta”. Pais que vi-
vem exemplarmente a sua fé tendem a gerar filhos 
que também viverão a fé. Ou, como diz o médico 
psiquiatra Içami Tiba: “Pais que levam seu filho 
para a Igreja, dificilmente, precisarão visitá-lo no 
presídio”.

Convido as irmãs e os irmãos a aproveitaram a 
Semana Nacional da Família para aprofundarem os 
laços familiares. Aos pais faço um convite especial a 
que assumam o seu papel de transmitir a fé cristã aos 
seus filhos, educando-os nos princípios do Evange-
lho. Sobre todas as famílias, especialmente sobre os 
papais cujo dia também comemoramos em agosto,  
invoco a bênção e a proteção da família de Jesus, 
Maria e José.

Presidente do Movimento Serra do Brasil 
acaba de lançar o livro ‘Vocação: O sonho de 
Deus’. A obra traz artigos por ele escritos e publi-
cados em jornais, boletins e nesta revista. Em sua 
maioria, tratam de assuntos relacionados com o 
Movimento Serra, seu carisma e sua espirituali-
dade. Um trabalho excelente e digno de apreço.

Geraldo Ajudarte

A Graça da Família
Dom Alberto Taveira Corrêa 

Arcebispo de Belém, PA

A graça da paternidade e da maternida-
de, experimentada por Abraão e Sara, há de 
ser posta em relevo em nosso tempo, pois, de 
fato, “os filhos são herança do Senhor, é graça 
sua o fruto do ventre” (Sl 127, 3). Queremos 
oferecer, como profecia de um futuro digno 
para a humanidade, o presente de famílias 
cristãs consistentes. A contribuição genuína 
dos cristãos, neste campo, é a família una, fiel 
e fecunda. Graça e desafio! Aceitar formar fa-
mílias segundo esta proposta é, antes de tudo, 
uma vocação a ser descoberta e alimentada. 
Homem e mulher, pois assim foi criado o ser 
humano (Gn 1,27), são tocados pelo amor de 
Deus, para serem seus sinais. A resposta, de-
safio a ser assumido, é construída durante a 
vida toda.

O coração humano não foi feito para ser 
dividido em vários amores. Corpo e alma, com 
todas as suas potencialidades, doados como si-
nal do amor de Cristo e da Igreja. Chama-se “sa-
cramento” do Matrimônio! Descobrir a pessoa à 
qual será entregue a própria vida, não como um 
título de propriedade a ser adquirido, é a grande-
za do casamento cristão. Trata-se de uma forma 
de consagração a Deus! Acreditar que os dois, 
unidos diante do Senhor, mostram o próprio 
Deus às outras pessoas e ao mundo. Nosso mun-
do clama por testemunhas consistentes de tais 
valores. Os casais cristãos descubram de novo 
a beleza do que receberam do Senhor e assumi-
ram como vocação.

Com certa frequência aparecem estatísti-
cas sobre a fidelidade e a infidelidade entre os 
casais. Parece uma propaganda das aventuras, 
infelizmente existentes, que podem suscitar jus-
tamente uma banalização de uma das graças do 
matrimônio cristão. Desejo homenagear os ca-
sais que não submetem sua própria intimidade 
a perguntas que os expõem na praça pública. 
Sintam-se reconhecidos todos os casais fiéis, e 
são muito mais do que se divulga! Saibam que 
a Igreja faz festa com eles, por conservarem, no 
verdadeiro tabernáculo que é sua vida conjugal, 
o tesouro da fidelidade, prometido com plena li-
berdade, quando seu amor se tornou Sacramen-
to. Não fica esquecido pelo Senhor o dom de sua 
vida!

Aos casais cristãos, chegue o convite da 
Igreja a edificarem cada dia seus lares sobre o 
fundamento da fé, de modo a transmitirem valo-
res consistentes aos filhos e os testemunharem à 
sociedade. Deus lhes confiou muito! A Evange-
lização de seus filhos começou quando estes fo-
ram gerados no amor, deixando neles uma marca 
indelével. Continuou quando vocês lhes ensina-
ram os rudimentos da fé cristã. Benditas foram 
as orações que lhes foram ensinadas! Deem gra-
ças ao Senhor, porque vocês os apresentaram à 
Igreja para os Sacramentos, quando os encami-
nharam à Catequese. Aliás, vocês foram os pri-
meiros catequistas! Deus lhes pague e confirme 
sua vocação na transmissão e educação da Fé 
Cristã na Família, como quer celebrar a Semana 
Nacional da Família. Deus seja louvado pelos 
valores cristãos que existem em nossas famílias, 
santuários da fé e da vida!

‘Reze sempe e comprometidamente pelas vocações Sacerdotais, 
Religiosas e Missionárias’.
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http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-canisio-klaus/12580-familia-educadora-da-fe
http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-alberto-taveira-correa/12592-a-graca-da-familia


União da Vitória, PR
Dom João Bosco Barbosa de Sousa, Bispo Diocesano, Presbíteros e membros da Comunidade Serra da 
Catedral, por ocasião de jantar festivo do aniversário natalício de Dom Walter Michael Ebejer, Bispo Emé-
rito, que o Movimento Serra lhe ofereceu.

Belém do Pará 
Membros da Comunidade Serra Belém-Fátima, que 
tem na presidência o IS. Everaldo Ferreira Saavedra 
e na Assistência Eclesiástica o Pe. José Luiz Fer-
nandes. Dessa CS são a IS. Maria das Mercês Silva, 
Coordenadora Distrital 109 e IS. Osley Melo Rodri-
gues, Coordenadora Regional NORTE.

Passo Fundo, RS
Dom Carlos Altieri, Bispo Diocesano de Passo Fun-
do, após Celebração Eucarística que contou com a 
participação de seminaristas e membros da Comuni-
dade Serra local que tem na presidência o IS. Antoni 
Fauth Mello. Com eles é visto o IS. Plínio Graziot-
tin, um dos fundadores do Movimento Serra.

Volta Redonda, RJ
Pe. Alércio Apolo Carvalho, novo Assistente Eclesi-
ástico da Comunidade Serra das ‘Camomilas Vocacio-
nais’, da Paróquia São Sebastião, de Volta Redonda. Ele 
é visto com os membros da Comunidade, por ocasião 
de reunião festiva. Sob a presidência da IS. Maria Ilda.

Ponta Grossa, PR
O Movimento Serra do Brasil acaba 
de perder mais um de seus ‘mode-
los de serrano’. Antonio Feltrin, da 
Comunidade Serra de Ponta Gros-
sa, nos deixa para estar junto do Pai 
do Céu. Por mais de quatro décadas 
esteve à frente dos trabalhos vo-
cacionais de sua comunidade e do 
Conselho Nacional. Nos últimos 
dez anos, deu sua importante con-
tribuição, como Tesoureiro. O MSB 
o terá sempre em sua memória.

Curitiba, PR
Is. Luiz Renato e sua esposa Gisel-
da, quando participavam do En-
contro Nacional de Movimentos 
Leigos, promovido pela CNBB, 
em São Paulo, como consta do 
Relatório publicado nesta revista.

Ouro Preto, MG
Dom Francisco Barroso Filho, Bispo Emérito de 
Oliveira (MG) e Assistente Eclesiástico da Comuni-
dade Serra de Ouro Preto. Com ele o IS. Helder Luiz 
Rodrigues, Coordenador Regional LESTE II-A.

São José da Coroa Grande, PE. 
Pe. José Edivaldo de Brito, Assistente Eclesiástico, com os IS José 
Ginaldo, de Aracaju (SE) e Marcílio Augusto, Coordenador do Distrito 
102, de Recife, por ocasião do TLS – Treinamento de Liderança Serra.

Paraopeba, MG
Pe. Hélio de Oliveira, Assistente Eclesiástico e membros da Comuni-
dade Serra de Paraopeba que tem na coordenação a IS. Geralda Augus-
ta César, por ocasião de encontro Serra realizado.

Bragança Paulista, SP
Dom Sérgio Aparecido Colombo em fraterno encontro da Comuni-
dade Serra de Bragança Paulista que tem na presidência o IS. Robson 
Luiz Marchelli. Com eles o Presidente do Movimento Serra do Brasil, 
IS. Geraldo Ajudarte e Esposa.

Mineiros, GO
Serranos participantes da reunião comemorativa do aniversário de fun-
dação da Comunidade Serra de Mineiros que tem na coordenação o 
casal Edson e Emilia Ferreira da Cruz. É Assistente Eclesiástico Dom 
Joaquim Carlos Carvalho, OSB.

Ribeirão Preto, SP
Diácono Mateus Pereira Martins com os membros da Comunidade 
Serra de Ribeirão Preto, tendo à frente o IS. Antônio Batista Pereira 
Biondi, por ocasião da Celebração Eucarística de Ordenação.
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Atualidades
Papa Francisco recebe presidente do 

Cimi para tratar das violações aos 
direitos indígenas

 
O presidente do Conselho Indigenista Missioná-

rio (Cimi) e Bispo do Xingu, Dom Erwin Kräutler, foi 
recebido pelo Santo Padre Jorge Mário Bergóglio, o 

Papa Francisco. 
A audiência ocor-
reu no gabinete 
papal, e tratou 
das violações aos 
direitos indígenas 
no Brasil, promo-
vidas pelo capital 
privado em alian-

ça com o governo federal. Esteve presente ao encontro 
o assessor teológico do Cimi, Paulo Suess. Kräutler e 
Suess se reuniram também com o prefeito da Congrega-
ção para a Doutrina da Fé, Gerhard Ludwig Müller.

Durante a audiência, os representantes do Cimi 
levaram a Francisco casos de violências a que estão 
submetidos os povos indígenas e seus aliados. Desta-
caram a questão Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do 
Sul, onde “o confinamento (45 mil indígenas) em área 
tão pequena traz consigo mortes, suicídios e sofrimen-
to atroz e permanente”.

Jovens brasileiros entregam aos 
jovens poloneses a Cruz das Jornadas 

Mundiais da Juventude 
Antes de rezar a oração do Angelus com os fiéis 

e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, no dia 13 
de abril último, o Papa Francisco saudou os participan-
tes do encontro sobre a Jornada Mundial da Juventude. 
Eis as palavras do Papa: Ao término desta celebração, 
dirijo uma saudação especial aos 250 delegados – bis-
pos, sacerdotes, religiosos e leigos – que participaram do 
encontro sobre Jornadas Mundiais da Juventude organi-
zado pelo Pontifício Conselho para os Leigos. Começa 
assim o caminho de preparação do próximo encontro 
mundial, que será realizado em julho de 2016, em Cra-
cóvia, e que terá como tema “Bem-aventurados os mise-
ricordiosos, porque encontrarão misericórdia” (Mt 5, 7).

Daqui a pouco, jovens brasileiros entregarão aos 
jovens poloneses a Cruz das Jornadas Mundiais da Ju-

ventude. A confiança da cruz aos jovens foi realizada 
há 30 anos, pelo beato João Paulo II: ele pediu que a 
levassem a todo o mundo, como sinal do amor de Cris-
to pela humanidade. Peçamos ao Senhor que a Cruz, 
junto com o ícone de Maria Salus Populi Romani seja 
sinal de esperança para todos, revelando o amor inven-
cível de Cristo.

Bispos do CELAM ao Santo Padre: 
“Ele tornou a Igreja mais amável” 

Ao completar-se o primeiro aniversário da elei-
ção do cardeal argentino Jorge Mário Bergóglio como 
bispo de Roma e sucessor de São Pedro, os bispos que 
fazem parte dos quadros diretivos do Conselho Epis-
copal Latino-Americano (CELAM), assim como os 
secretários gerais das conferências episcopais da Amé-
rica Latina e do Caribe, enviaram a Francisco uma 
mensagem de “felicitação, amor e fidelidade”.

De acordo com a agência Noticelam, os prelados 
latino-americanos e caribenhos manifestam na carta a 
sua proximidade e comunhão com o papa Francisco: 
“Queremos que Sua Santidade saiba que o mantemos 
muito presente em nosso coração, recordando as suas 
palavras dedicadas aos diretores do CELAM no Brasil 
e refletindo sobre as preciosas orientações oferecidas 
na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium”.

A voz de Bergóglio de volta às 
periferias de Buenos Aires 

O Santo Padre concedeu uma entrevista à rádio 
comunitária FM Bajo Flores 88.1, cuja sede fica na 
Villa 1-11-14, um bairro popular situado em frente ao 
estádio do San Lorenzo, o time do papa. Durante a en-
trevista, gravada na Casa Santa Marta, Francisco fala 
de educação, trabalho e presença da Igreja nos bairros 
pobres. “O trabalho dos padres ‘villeros’ [aqueles que 
trabalham nas “villas”, ou bairros pobres da Argentina, 
ndr] não é ideológico, mas apostólico; quem pensa que 
há duas Igrejas está enganado e não entende como se 
trabalha nas ‘villas’ em situação de emergência”, afir-
ma o papa na entrevista. Ele destaca também a impor-
tância dos meios de comunicação comunitários, “que 
fazem uma comunicação sólida, sem interesses, que 
comunica a realidade e a vida”.

Papa Francisco vai à Coreia 
entre 14 e 18 de agosto 

Confirmada visita do Papa Francisco à Coreia. 
Uma breve nota do Vaticano informa: “Acolhendo o 
convite do Presidente da República e dos Bispos co-
reanos, Sua Santidade Francisco fará uma visita pas-
toral à República da Coreia, entre 14 e 18 de agosto 

de 2014, por ocasião da Sexta Jornada da Juventude 
Asiática, que será realizada na Diocese de Daejeon”.

O Gabinete da Presidência da República também 
confirmou a notícia, informando que o Papa se reunirá 
com President Park Geun - hye. No país asiático, o Papa 
presidirá à beatificação de 124 mártires coreanos: os 
Servos de Deus Paulo Yun Ji-chung, leigo, e 123 com-
panheiros, assassinados por ódio à fé, na Coreia entre 
1791 e 1888.  A promulgação do Decreto da Congrega-
ção para as Causas dos Santos foi autorizada no dia 7 de 
fevereiro. Será a primeira viagem apostólica de Bergó-
glio à Ásia, a terceira internacional depois de sua visita 
ao Brasil (2013) e a peregrinação à Terra Santa, que será 
realizada no período de 24 a 26 de maio de 2014.

Papa Francisco está entre os dez 
“homens - chave de 2013” 

Papa Francisco está entre os dez “homens - cha-
ve de 2013”, segundo a imprensa chinesa. Conforme 
relatado pela Agência Fides, o resultado saiu por oca-
sião do décimo quinto China International Press Fo-
rum, realizado no último 15 de dezembro, em Hainan, 
com voto aberto de 50 representantes da mídia, asso-
ciações de jornalistas e diplomatas mais importantes 
da República Popular da China. É a primeira vez que 
uma personalidade religiosa aparece no ranking anual 
do China International Forum Press.

Papa Francisco significa esperança 
para as novas gerações 

Para uma parte da nova geração, a Igreja Cató-
lica é vista como o exemplo máximo da severidade e 
da precisão, bem como uma fusão de poder e segredo 
que perdura por séculos. Escândalos recentes envol-
vendo o IOR, o mordomo que traiu o Papa, os car-
deais acusados de pedofilia, não fizeram nada além 
de alimentar uma imagem corrupta do Vaticano. Os 
meios de comunicação de massa têm apresentado, 
às vezes, exageradamente, a Cúria, o Vaticano e a 
Igreja Católica, em uma perspectiva negativa, onde 
o sagrado e o profano se unem em projetos para al-
cançar o poder.

A simplicidade do Papa Francisco atrai: com 
seus sapatos pretos ortopédicos, o seu “boa tarde”, a 
sua cruz de prata, conseguiu despertar grande interesse 
entre os jovens, mesmo os mais distantes, tocando os 
corações daqueles que têm preconceitos e difamam a 
Igreja e o Papa. Após os ensinamentos morais de Ben-
to XVI, o Senhor enviou-nos um Papa que, desde a sua 
eleição, está dando lições práticas sobre como viver 
intensa e profundamente a Palavra de Deus hoje, de-
monstrando sua atualidade.

Fátima: especialista analisa manuscrito 
da terceira parte do segredo 

O estudo ainda decorre, mas a investigadora, 
Maria José Azevedo Santos, em entrevista ao jornal 
oficial do Santuário de Fátima “Voz da Fátima”, adian-
ta algumas conclusões e especificidades do documen-
to: trata-se do manuscrito autêntico, foi escrito em pa-
pel de carta sem marca de água e, curiosamente, não 
tem a assinatura da Irmã Lúcia.

“Recolhi os elementos que nem a melhor re-
produção tecnológica permite; estar em contato com 
o produto natural é muito importante para a investi-
gação; para recolher todos os elementos era obrigató-
rio contatar diretamente com o Manuscrito”, sublinha 
Maria José Azevedo Santos, que revela que os méto-
dos que utilizou são os habituais neste tipo de estudo: 
“trabalhei com todos os métodos, princípios e regras 
das duas ciências, estudei o documento do ponto de 
vista interno e extrínseco”.

Um novo santo jesuíta: Pedro Fabro 
O papa Francisco recebeu em audiência privada o 

cardeal Angelo Amato, prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos, e, após ouvir o relatório do prefei-
to, estendeu a toda a Igreja o culto litúrgico, em honra 
do beato Pedro Fabro, sacerdote professo da Compa-
nhia de Jesus, nascido em Le Villaret, na França, em 
13 abril de 1506, e morto em Roma, em 1º de agosto de 
1546, inscrevendo-o assim no catálogo dos santos.

Legionários de Cristo: 31 sacerdotes 
serão ordenados  

O cardeal Velásio de Paolis, CS, delegado ponti-
fício para a Legião de Cristo e para o movimento Reg-
num Christi, ordenou como sacerdotes 31 religiosos 
legionários de Cristo numa cerimônia celebrada no  sá-
bado, 14 de dezembro último, na Basílica de São João 
de Latrão, em Roma. As informações são da assessoria 
de imprensa da congregação. Os 31 diáconos da Le-
gião de Cristo, que receberão a ordenação sacerdotal, 
têm de 30 a 35 anos de idade e provêm de dez países: 
México (12), Estados Unidos (8), Brasil (3), Argentina 
(2) e Alemanha, França, Canadá, Colômbia e Chile (1 
cada).

 “A ordenação desses 31 irmãos nossos é motivo 
de grande esperança e alegria para todos nós. Eu rece-
bi alguns deles no noviciado, anos atrás, quando eles 
estavam só começando essa jornada. É uma grande sa-
tisfação ver que eles responderam ao dom de Deus e 
que subiram até o altar para se tornarem sacerdotes”, 
declarou o pe. Joseph Burtka, superior de alguns dos 
ordenandos.

http://www.pom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2879:papa-francisco-recebe-presidente-do-cimi-para-tratar-das-violacoes-aos-direitos-indigenas&catid=26:internacionais&Itemid=76
http://www.pom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2879:papa-francisco-recebe-presidente-do-cimi-para-tratar-das-violacoes-aos-direitos-indigenas&catid=26:internacionais&Itemid=76
http://www.pom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2879:papa-francisco-recebe-presidente-do-cimi-para-tratar-das-violacoes-aos-direitos-indigenas&catid=26:internacionais&Itemid=76


Expansão do Movimento Serra

Apucarana, PR
Membros da Comunidade Serra de Apucarana com os 
seminaristas do Seminário Menor da Diocese, por oca-
sião de reunião do Movimento Serra, realizada no dia 
12 de abril último. Dela participaram o Secretário Exe-
cutivo do CNSB e o casal presidente da CS de Campo 
Mourão IS. Jorge Luiz e Maria de Lurdes Tonet.

Volta Redonda, RJ
Novas Comunidades Serra estão sendo fundadas na 
Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda (RJ), gra-
ças ao trabalho incansável da IS Maria Ilda Mon-
teiro de Castro. Veja, abaixo, algumas delas.

Comunidade Serra Santa Tereza D’Ávila, do 
Bairro Conforto, da qual é Presidente o IS Carlos 
da Gama Alves.

Apostolado da Oração e Comunidade Serra. É 
Coordenadora a IS. Márcia Araújo.

Comunidade Serra Sagrado Coração de Jesus. É 
seu Presidente o IS. José Alfredo Amaral Duque.

Comunidade Serra São Sebastião, por ocasião da 
Romaria do Terço dos Homens, em Aparecida, em 
fevereiro de 2014.

Comunidade Serra Santa Cecília, que tem como 
seu Presidente o IS. Vicente Gravina.

REUNIÃO do SETOR LEIGOS da CNBB

Relatório que tem como objetivo apresentar a 
agenda com as principais discussões que se estabele-
ceram durante a Reunião com os Dirigentes de Mo-
vimentos, Associações Laicais e Serviços Eclesiais – 
Setor Leigos CNBB.  

Participantes: - IS Luiz Renato e Giselda Ma-
chado Kotlevski, da Comunidade Serra Cidade  
Sorriso, Curitiba, PR 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO E OBJETIVOS 
DA PARTICIPAÇÃO

Nos dias 8 e 9 de março de 2014, no pequeno 
auditório do Centro Mariápolis Gineta, Rua José Co-
elho Casas, 55 – Vargem Grande Paulista/SP, ocorreu 
a Reunião com os Dirigentes de Movimentos, Asso-
ciações Laicais e Serviços Eclesiais – Setor Leigos 
CNBB. O evento foi promovido pela Comissão Epis-
copal para o Laicato da CNBB – Setor Leigos e o Con-
selho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB e teve 
como principais objetivos: 

•	Partilhar das ações desenvolvidas pelos movi-
mentos, associações e serviços eclesiais;

•	Refletir em torno do tema prioritário “Leigos” 
da Assembleia da CNBB de 2014;

•	Dialogar sobre o processo histórico e atual da 
articulação do laicato nos diversos âmbitos;

•	Motivar ações conjuntas entre as diversas ex-
pressões laicais;

•	Informes sobre o “Ano do Laicato”.

Para participar deste evento, o Movimento Serra 
do Brasil inscreveu como representante o IS Luiz Re-
nato Kotlevski, que cumpriu a missão, acompanhado 
da esposa IS Giselda Machado Kotlevski, ambos da 
Comunidade Serra Cidade Sorriso – Curitiba/Paraná.

Pela atualidade e importância dos temas, mi-
nistrados por palestrantes de notória experiência, tais 
como Dom Celso Queiroz, Dom Severino Clasen, en-
tre tantos outros, apresentamos neste relatório a agen-
da dos trabalhos e também o CD com gravações em 
áudio e PowerPoint com o detalhamento de todos os 
trabalhos realizados durante a reunião, para conheci-
mento e aprofundamento dos temas. 

COMENTÁRIOS FINAIS
A participação na Reunião com os Dirigentes de 

Movimentos, Associações Laicais e Serviços Eclesiais 
foi muito importante para o conhecimento dos temas 
relacionados ao Laicato.

Além disso, observou-se que a Reunião realiza-
da em Vargem Grande Paulista - Mariápolis Ginetta, 
despertou grande interesse dos presentes – 25 Movi-
mentos/Associações/Serviços com cerca de 56 partici-
pantes – e a manifestação de agrado com os resultados 
alcançado. 

Paralelamente a oportunidade de participação 
como representante do Movimento Serra do Brasil, 
transforma-se em experiência única para este subscri-
tor, transformando-se em um claro processo de moti-
vação para a continuidade das atividades, objetivos e 
propósitos do Movimento Serra. 

Assim, concluímos como de alto valor agregado 
nossa participação nesta reunião com os Dirigentes de 
Movimentos Laicais, resultando em benefícios con-
cretos para Comunidade Serra Cidade Sorriso e Movi-
mento Serra do Brasil.
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Participantes do evento.      Sr. Geraldo Aguiar, coor-
denador.

Santa Missa Celebrada 
por Dom Celso Queiroz 
e Dom Severino Classen IS Luiz Renato e Giselda

Luiz Renato, Dna. Emi-
lia, Dom Severino e Gi-
selda

Participantes na Oração de 
Envio
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A alegria do reencontro
Sempre que – serranos de alma e coração 

– realizamos nossa Convenção Nacional, senti-
mos a grande alegria do reencontro. Afinal, so-
mos todos irmãos e, como tal, sentimos saudade 
uns dos outros. Sentimos o desejo de, juntos, re-
zarmos, estudarmos, ouvirmos a Voz da Igreja, 
na palavra dos membros da Hierarquia, que nos 
dão a alegria da presença.

Em Florianópolis (SC), nos dias 22 e 23 
de agosto próximo serão realizados o 21º. Con-
gresso Sacerdotal e a 27ª. Convenção Nacional 
do Movimento Serra do Brasil. Conosco estarão 
Dom Wilson Tadeu Jönck, Arcebispo de Floria-
nópolis; Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
Assistente Episcopal de nosso Movimento, e o 
Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, Arcebispo 
Emérito do Rio de Janeiro.

O Importante evento, organizado pelos 
serranos da citada capital, tendo à frente os IS. 
Raimundo Scardueli, Ivo Benedet, Luiza Rosa 

e Eduardo Lemos, quer, também, lembrar os 
50 ANOS da fundação do Movimento Serra, no 
Brasil e agradecer, ao Senhor da Messe, pelas 
muitas e significativas conquistas vocacionais 
realizadas no decorrer das cinco décadas.

Um livro de ‘MEMÓRIAS’ será lançado 
no decorrer da Convenção. Nele serão lembra-
dos os momentos relevantes da ‘História do Mo-
vimento Serra do Brasil’, desde a sua fundação 
em 1964, por S.Eminência Dom Jaime  Carde-
al Câmara, coadjuvado pelo primeiro e grande 
serrano brasileiro, Luiz Alexandre Compagnoni, 
do Rio de Janeiro. 

Lembro a significativa afirmação de Dom 
Tarcísio Alves do Amaral: 

‘Ninguém pode se esquecer nunca que o 
presente é herança do passado’.

        
   sebben


