
“Maravilhas o Senhor fez por nós, 
encheu-nos de alegria” (Sl. 125, 3) 



O caminho de Emaús 
é símbolo do nosso cami-
nho de fé: as Escrituras e a 
Eucaristia são os elementos 
indispensáveis para o encon-
tro com o Senhor. Também 
nós, muitas vezes, chega-
mos à Missa dominical com 
as nossas preocupações, as 
nossas dificuldades e desi-
lusões… A vida, às vezes, nos fere e nós seguimos 
tristes, rumo à nossa “Emaús”, virando as costas ao 
projeto de Deus. Afastamo-nos de Deus. Mas nos 
acolhe a Liturgia da Palavra: Jesus nos explica as 
Escrituras e reacende em nosso coração o calor da 
fé e da esperança, e na Comunhão nos dá força. Pa-
lavra de Deus, Eucaristia. Ler todo dia um trecho 
do Evangelho. Recordem bem isso: ler todos os dias 
um trecho do Evangelho e, aos domingos, ir fazer a 
Comunhão, receber Jesus. Assim aconteceu com os 
discípulos de Emaús: acolheram a Palavra; partilha-
ram a fração do pão, e de tristes e derrotados que se 

sentiam, tornaram-se alegres. 
Sempre, queridos irmãos e 
irmãs, a Palavra de Deus e 
a Eucaristia nos enchem de 
alegria. Lembrem-se bem 
disso! Quando você está tris-
te, pegue a Palavra de Deus. 
Quando você está para baixo, 
pegue a Palavra de Deus e vá 
à Missa, no domingo, fazer a 

Comunhão, participar do mistério de Jesus. Palavra 
de Deus, Eucaristia: enchem-nos de alegria.

Por intercessão de Maria Santíssima, reze-
mos, a fim de que cada cristão, revivendo a experi-
ência dos discípulos de Emaús, especialmente, na 
Missa dominical, redescubra a graça do encontro, 
transformante com o Senhor, com o Senhor ressus-
citado, que está conosco sempre. Há sempre uma 
Palavra de Deus que nos dá orientação depois dos 
nossos escorregos e, de nossos cansaços e desilu-
sões, há sempre um Pão partilhado que nos faz se-
guir adiante no caminho.
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Sem dúvida, meu caríssimo 
irmão, minha irmã Serra, o Con-
gresso Sacerdotal e a Convenção 
Nacional que o Movimento Serra 
do Brasil acaba de realizar, aqui 
em Florianópolis, foi para nós 
que os preparamos e para quan-
tos deles participaram, uma bênção muito especial do Se-
nhor da Messe. 

Somos imensamente gratos aos serranos que nos 
possibilitaram a realização do evento e, graças à respos-
ta e presença de tão grande número, obter os magníficos 
resultados alcançados. Agradecemos, especialmente aos 
insignes palestrantes: S. Eminência o Cardeal Eusébio 
Oscar Scheid S. Ex.a Dom Angélico Sãndalo Bernardino 
e o Pe. Vitor Gaudino Feller.

No decorrer da Convenção me foi dada a graça e 
responsabilidade de assumir a presidência do Conselho 
Nacional Serra do Brasil, para o período de 2015/2016. 
Rogo as bênçãos da Providência Divina para que eu pos-
sa desempenhar condignamente a nobre missão. Aos ser-
ranos peço fervorosas orações e todo apoio de que, cer-
tamente, necessitarei.

        
 Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa

...”Como o corpo, se não for 
lavado, fica sujo,

assim a alma, sem oração, 
se torna impura.”

(Mahatma Gandhi)

O Congresso Sacerdotal e a Convenção Nacional ocorridos em 
Florianópolis (SC), podem ser sempre lembrados como RELEVAN-
TE e EXTRAORDINÁRIO acontecimento Serra. Os dias 22 e 23 de 
agosto de 2014, foram dias de grande espiritualidade, oração e estudo. 
Todos os atos foram realizados no Salão Nobre do Centro de Conven-
ções Multiuso – São José, tendo como local dos trabalhos o magnífico 
palco que vemos na capa desta revista.

Ler todo dia um trecho 
do Evangelho

Papa Francisco

Consagração a Nossa Senhora de Fátima
Papa Francisco

Beata Maria Virgem de Fátima, com renovada gratidão pela tua presença materna, 
unimos a nossa voz àquela de todas as gerações que te chamam beata. Celebramos em ti as 
grandes obras de Deus, que jamais se cansa de prostrar-se com misericórdia sobre a huma-
nidade, afligida pelo mal e ferida pelo pecado, para curá-la e para salvá-la. Acolhe com be-
nevolência de Mãe o ato de consagração que hoje fazemos com confiança, diante desta tua 
imagem tão querida a nós. Estamos certos de que cada um de nós é precioso aos teus olhos 
e que nada é a ti estranho de tudo aquilo que habita em nosso coração. Deixamo-nos alcançar pelo 
teu dulcíssimo olhar e recebemos o afago consolador do teu sorriso. Protege a nossa vida entre 
os teus braços: abençoa e reforça todo desejo de bem; reaviva e alimenta a fé; ampara e ilumina 
a esperança; suscita e anima a caridade; guia todos nós no caminho da santidade. Ensina-nos o 
teu mesmo amor de predileção pelos pequenos e pelos pobres, pelos excluídos e sofredores, pe-
los pecadores e os dispersos de coração: reúne todos sob tua proteção e os entrega ao teu Filho 
amado, o Senhor nosso, Jesus. Amém.“Maravilhas o Senhor fez por nós, 

encheu-nos de alegria” (Sl. 125, 3) 
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Obrigado, Senhor !
O Movimento Serra do Brasil , ajoelhado , 

com intensa alegria, dá graças à Trindade Santa pela 
realização, em São José-Florianópolis, nos dias 22 e 
23 de agosto último, do 21* Congresso Sacerdotal e 
da 27* Convenção Nacional.

O congraçamento fraterno entre os numerosos 
participantes, as orações, celebrações eucarísticas, 
palestras, lançamento histórico das “ Memórias do 
Movimento Serra do Brasil – 50 anos”, tomaram 
conta de todos os corações que, diante do desenrolar 
dos acontecimentos, somente tinham palavras de “ 
beleza pura , sem mistura “ !

O tema do Congresso e Convenção, “ aos 50 
anos, é preciso nascer de novo”, a todos nos eletri-
zou, contagiou, para ímpeto missionário com maior 
vigor. Agarrando a exortação do Papa Francisco “ 
A alegria do Evangelho “, queremos nos renovar e 
revitalizar o Movimento Serra do Brasil! Mais e me-
lhor intensa oração pela vocações; mais ativa parti-
cipação na Pastoral Vocacional (PV), no Serviço de 
animação vocacional (SAV) nas paróquias e dioce-
ses; mais apoio à Pastoral e Movimentos de Juven-
tude; renovação dos quadros do Movimento Serra, 

com presença de jo-
vens e crianças 
(Serrinha”), foram 
alguns pontos co-
locados em todos 
os corações como 
apelos à renovação!

Depositamos 
toda nossa gratidão, 
nossos compromis-
sos, no coração da 
Mãe de Jesus e nos-
sa que, ao ser voca-
cionada para ser a mãe do Filho de Deus, respondeu 
SIM, com a disponibilidade total : “eis aqui a serva 
do Senhor!”.

 Que nosso beato frei Junípero Serra nos aju-
de a irmos, por palavras e ação, ”sempre para frente, 
sem  jamais retroceder”.

            
D. Angélico Sândalo Bernardino

Assistente Episcopal do MSB

Dom Pedro Fedalto, 
Ex-Assistente Episcopal do MSB

Ao que consta, o Arcebispo 
Emérito de Curitiba, Dom Pedro 
Fedalto, 88, entregará à estante pa-
ranaense, até o final deste ano, dois 
novos livros. Trata-se de um histo-
riógrafo de impressionante calibre. 
Fixado, é certo, no levantamento e 
na análise de aspectos fundamen-
tais da vida da Igreja Católica, no 
Paraná. E até do Brasil. A tal pon-
to que tem registrado num livro, 
de próprio punho, a designação de 
todos os bispos brasileiros dos últi-
mos 50 anos.

O primeiro dos próximos li-
vros de dom Fedalto, diz, já no tí-
tulo, de seu conteúdo: “História da 
Igreja no Paraná”. Começa, é certo 
com os colonizadores portugueses e 
os espanhóis. Mas fixa-se, mesmo, 
na análise da História a partir da 
instalação dos bispados, século 19. 
O outro livro do Arcebispo Emérito 
promete muito, como levantamento 
do olhar do autor, personagem que 
muita influência teve na vida do Pa-
raná, nos últimos 40 anos. O livro já 
tem nome – “Reminiscências”.

“Ai de mim se não Evangelizar” (1Cor 9,16)
Em um país como o Brasil, em 

que a estrutura da Igreja Católica for-
ma uma das maiores bases sociais para 
a população, é preciso que todos nós 
ajudemos a Igreja em sua missão e 
propagação do Evangelho. Nossa Igre-
ja é formada por homens e mulheres; 
jovens e idosos; religiosos e religiosas; 
leigos e leigas. Juntos, somos a maior 
instituição benfeitora e promotora de 
caridade do Brasil. Alimentamos 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 insti-
tuição de ensino desse país, como as crianças em nos-
sas creches e os idosos em nossos 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 todos os municí-
pios 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 evangelizar, como nos ordenou o Mestre.

Acolhemos milhões de pessoas em nossas casas, 
trazidas pela fé que anima a nossa Igreja. Nossos caris-
mas são inspirados pelo Espírito Santo e estão presentes 

em mais de duzentas mil comunidades, 
pregando o Evangelho, sob a interces-
são e proteção de Maria, nossa Mãe e 
Mãe de todos os povos. Por isso, como 
batizados, somos convidados a favore-
cer cada vez mais o bem comum e co-
laborar com a nossa Igreja. Precisamos 
da sua ajuda. Venha dividir um pouco 
do que é só seu, para multiplicar 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. Enquanto todos já se esqueceram do Haiti, nos-
sos missionários e nossas missionárias permanecem por 
lá, ajudando quem necessita, sob o Evangelho de Jesus 
Cristo. Somos mais de 130 milhões unidos em uma só 
família: a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. 
Esse é o sinal que nos faz criar laços de comunhão frater-
na, favorecendo uma Igreja presente e atuante em nossos 
tempos. E todos devem conhecer e colaborar com isso. É 
um compromisso de solidariedade e fraternidade com os 
nossos irmãos e irmãs em Cristo!

Cardeal Raymundo Damasceno Assis 
Arcebispo de Aparecida-SP e Presidente da CNBB

Os católicos do mundo podem confiar no Papa Francisco

Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, Ar-
cebispo de Aparecida, SP, presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil e membro do Pontifício 
Conselho para as Comunicações Sociais e da Pontifícia 
Comissão para a América Latina, na Santa Sé.

O Papa Francisco e as questões da Vida

Os temas relacionados à vida estão no coração 
da Igreja Católica - e não só de alguns grupos, como às 
vezes pode-se pensar. O Papa Francisco também tem 
essa temática no coração. O Papa tem tomado posição 
firme e corajosa contra tudo que fere a dignidade da 
pessoa humana.

Comunhão afetiva e efetiva ao Papa

A atitude de todo católico diante de um Papa deve 
ser, em primeiro lugar, de benevolência, de aceitação dos 
seus ensinamentos. O fiel católico deve aceitar não só os en-
sinamentos sobre a fé e a moral proclamados definitivamen-
te pelo magistério da Igreja, mas também, os ensinamentos 
do magistério autêntico proposto não de maneira definitiva. 
Cada Papa tem suas características próprias, mas, para o ca-
tólico, ele é sempre o sucessor de Pedro, o princípio e o fun-
damento visível da unidade de fé com quem devemos estar 
em comunhão afetiva e efetiva. Comunhão que se traduz 
na oração por ele e no acatamento aos seus ensinamentos 
e orientações. O fiel católico deve acolher não só o que o 
magistério da Igreja propõe como definitivo, infalível. Tam-
bém deve acolher, por exemplo, a sua pregação ordinária.
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21º. Congresso Sacerdotal Serra
Florianópolis, SC – 22 de agosto de 2014

O 21º Congresso Sacerdotal, promovido pelo Mo-
vimento Serra do Brasil e realizado, graças à dedicação 
e trabalho dos serranos de Florianópolis, foi um extraor-
dinário acontecimento. Dele participaram S. Ex.a Dom 
Wilson Tadeu Jönck, SCJ, Arcebispo de Florianópolis; 
Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Episcopal 
do Movimento Serra do Brasil; Eminência Cardeal Eusé-
bio Oscar Scheid, Arcebispo Emérito de São Sebastião 
do Rio de Janeiro; Dom Augustinho Petry, Bispo Dio-
cesano de Rio do Sul; Dom João Francisco Salm, Bispo 
Diocesano de Tubarão (SC)  e Dom Walter Michael Ebe-
jer, OP, Bispo Emérito de União da Vitória (PR), além de 
significativo número de Presbíteros, Diáconos, Religio-
sas e seminaristas.

Após a execução do Hino do Papa, ‘Ó Roma Eterna’, 
e a entrada e entronização  da imagem de Nossa Senhora 

do Desterro, Padroeira da Arquidiocese de Florianópolis, 
o Presidente da Comissão de Organização do evento, IS 
Raimundo Scarduelli e S. Ex.a Dom Wilson Tadeu Jönck 
proferiram palavras de boas-vindas e abertura do Congres-
so e da Convenção.

Foram palestrantes: S. Ex.a Dom Angélico Sândalo 
Bernardino, que falou sobre o tema ‘Evangelli Gaudium 
– Alegria do Evangelho, documento de S. S. o Papa Fran-
cisco; Pe. Vitor Gaudino Feller, Vigário Geral da Arqui-
diocese de Florianópolis, professor e Diretor do ITESC – 
Instituto Teológico de Santa Catarina, que abordou o tema: 
‘Vocações, testemunho da verdade’ – mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 
O terceiro palestrante foi S. Eminência, o Cardeal Eusébio 
Oscar Scheid, que falou sobre o tema: ‘Caminhemos perse-
verantes, com os olhos fixos em Jesus’.

Missa de abertura, presidida por S.Ex.a Dom Wilson Tadeu Jönck, Arcebispo de Florianópolis.

Maria Aparecida e Raimundo Scarduelli na 
abertura do evento, entrando no auditório com a 

imagem de N. S. do Desterro.

Dom Wilson Tadeu Jönck, Arcebispo 
de Florianópolis, proferindo palavras de 

acolhimento dos congressistas.

Dom Wilson Tadeu Jönck presidindo a Celebração 
Eucarística de abertura do Congresso e os 

concelebrantes Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
Dom Augustinho Petry, Dom João Francisco Salm 

e Dom Walter Michael Ebejer.

Dom Walter Michael Ebejer, Bispo Emérito de 
União da Vitória (PR), na Missa de Ação de Graças 

do Congresso Sacerdotal de Florianópolis.

Momento em que foi executado o Hino do Papa e 
iniciados os trabalhos do Congresso Sacerdotal e da 
Convenção Nacional do Movimento Serra do Brasil.

Participantes do Congresso e da Convenção Nacionais do Movimento Serra do Brasil, em Florianópolis 
(SC), nos dias 22 e 23 de agosto de 2014. Os participantes, procedentes de todas as partes do país, em nú-

mero superior a quinhentos serranos, além de Sacerdotes, Religiosas e seminaristas.

Os coroinhas que – sem-
pre presentes – contribuí-
ram com o brilho dos mo-
mentos de espiritualidade 

e oração realizados no 
decorrer do importante e 
memorável acontecimen-
to Serra, de Florianópolis.



Aparecida, SP
O Santuário Nacio-
nal de Nossa Senho-
ra Aparecida, Padro-
eira do Brasil recebe 
a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, 
trazida pessoalmente pelo Bispo de Leiria, Portugal. 
Momento da entronização, presidida por S. Eminên-
cia o Cardeal Raimundo Damasceno Assis, Arcebis-
po de Aparecida acompanhado por Dom ...... Vemos, 
ainda, o Pe. Antônio Maria cantando em frente à 
imagem da Virgem de Fátima.

Bragança Paulista, SP
Dom Sérgio Aparecido Colombo, Bispo de Bragan-
ça Paulista com o Presidente do Movimento Serra do 
Brasil IS. Geraldo Ajudarte. Eles são grande amigos.

Ouro Preto, MG
Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro e Dom Fran-
cisco Barroso Filho. Dom Miguel é o atual Bispo de 
Oliveira (MG) e Dom Francisco é Bispo Emérito de 
Oliveira. Eles são vistos por ocasião das comemora-
ções dos 30 anos de episcopado de Dom Francisco, 
que é Assistente Eclesiástico da Comunidade Serra 
de Ouro Preto.

Serra Internacional, USA
Seán Patrik Cardinal O’Malley é o novo Assistente 
Episcopal do Serra Internacional.

Sacerdotes, arautos da caridade
Cardeal Dom Orani João Tem-

pesta, Arcebispo Metropolitano de São 
Sebastião  do Rio de Janeiro, RJ

Nenhum de nós – que recebemos 
o sacramento da Ordem em seu segun-
do ou terceiro graus – tem um sacerdó-
cio próprio, mas somos participantes 
do único sacerdócio de Cristo, Nosso 
Senhor (cf. Hb 5,10; 6,20), que é o me-
diador por excelência entre Deus e os 
homens (cf. 1Tm 2,5). Ele santo, ino-
cente e imaculado (cf. Hb 7,16), com 
sua única oferenda, levou à perfeição, 
de uma vez por todas, os que Ele santifica (Hb 10,14) 
pelo sacrifício de sua cruz.

Assim como o sacrifício de Cristo é único – o da 
cruz –, mas torna-se presente no sacrifício da Igreja pela 
Santa Missa, o único sacerdócio de Cristo torna-se tam-
bém presente pelo sacerdócio ministerial, sem em nada 
diminuir a unicidade do sacerdócio de Cristo. Daí, ensi-
nar São Tomás de Aquino que “somente Cristo é o verda-
deiro sacerdote; os outros são seus ministros” (Comen-
tário aos Hebreus 7,4, citado pelo Catecismo da Igreja 
Católica n. 1545).

Voltando-nos para os ministros 
ordenados, entre os quais eu me incluo, 
devemos pensar nas palavras do Senhor, 
em outro contexto, a dizer que a quem 
mais é dado, mais será pedido (cf. Lc 
12,48). Quer dizer: se dos que recebe-
ram o sacerdócio comum dos fiéis pelo 
Batismo serão pedidas contas, quais não 
serão as cobranças exigidas daqueles 
que receberam, além do Santo Batismo, 
a ordenação presbiteral, a fim de sermos 
as mãos estendidas de Cristo ao mundo? 
Contudo, o que nos motiva a praticar-

mos o amor-ágape não é o medo da cobrança divina, mas 
a responsabilidade da função que assumimos, de servir 
a Deus por meio dos irmãos, a começar pelos que mais 
necessitam. Aliás, Jesus deixa claro que não são os que se 
acham de saúde que carecem de médicos, mas os doentes 
(cf. Mc 2,17).

Cientes de tudo isso, peçamos confiantes: Senhor 
Jesus, dai-nos a graça de viver santamente o meu minis-
tério sacerdotal, servindo na caridade os meus irmãos e 
irmãs, especialmente aqueles que mais necessitam de mi-
nha presença junto deles, a fim de levá-los comigo.

Surgem novas ideias para construir a 
paróquia missionária, que pediu Aparecida

Uma nova proposta de paróquia missionária, à 
luz de Aparecida, é que o Pe. Héctor Ruiz, missionário 
mexicano no Brasil, propõe. Pe. Hector Ruiz é pároco 
da paróquia pernambucana de São Lourenço da Mata. 

Certamente o CELAM em Aparecida não nos pediu 
simplesmente fazer missões. Mas fazer paróquias missio-
nárias, que é algo muito maior. Não posso dizer que a mi-
nha paróquia seja cem por cento missionária. Mas temos 
conseguido muito nesse sentido. O que temos é um ideal 
claro e um esforço perseverante. Nessa linha temos con-
seguido bastante.  O que nos falta é uma resposta mais 
generosa e decidida por parte de alguns paroquianos.

Em nosso intuito, para que a paróquia seja mis-
sionária, necessitam-se três elementos fundamentais: 
Espiritualidade, estruturação e técnica na ação. Quanto 
à espiritualidade temos insistido ao povo de Deus, aos 
grupos, para que a sua religiosidade termine na pergun-
ta: “Que posso fazer por Deus e pelos meus irmãos?” 
Temos rezado e meditado bastante com eles sobre esse 

fato de sermos todos missionários.
Temos dois grupos na base: a “Juventude Missioná-

ria” e “a Família Missionária” que têm como objetivo pri-
mário alimentar a espiritualidade missionária na paróquia; 
e como objetivo secundário coordenar todas as atividades 
missionárias dos movimentos na paróquia, como: Legião 
de Maria, Encontro de Irmãos, RCC... ou outros grupos 
missionários que vêm de fora. Estes dois grupos formam o 
COMIPA (Comissão missionária paroquial) e coordenam 
a Pastoral missionária.

Fazemos, pelo menos, oito missões por ano, con-
seguindo muita conscientização sobre a Igreja e sobre a 
fé católica. Com inúmeras pessoas afastadas; O número 
de sacramentos recebidos tem tido um aumento conside-
rável... E a cada ano são mais os leigos que se dispõem 
a participar da missão paroquial, que celebramos no Dia 
Mundial das Missões. Nesse dia se convida a todo o povo 
de Deus a dedicar esse dia para “missionar”. Deus nos tem 
abençoado nesse campo missionário!
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Destaques
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 Vocações, Testemunho da Verdade
Pe. Vitor Galdino Feller

21º. Congresso Sacerdotal e 27ª. Convenção Nacional

Em diversas ocasiões Jesus disse a que veio, 
isto é, deu o sentido de seu envio, de sua vocação: 
“Eu vim para que todos tenham Vida”, “Eu vim 
não para ser servido, mas para servir”, “Eu vim 
trazer fogo à terra”. Numa delas, diante de Pilatos, 
quase que como testamento e sentido último de 
sua vocação, ele disse: “Eu vim para dar testemu-
nho da verdade”. Qualquer batizado, no exercício 
de sua vocação cristã, tem como compromisso dar 
testemunho da verdade, buscar e anunciar a ver-
dade, o sentido, a finalidade, de sua vida, buscar 
e anunciar a verdade sobre Deus, sobre a Igreja, 
sobre o Ser Humano.

Na Sagrada Escritura é frequente o jogo de 
relações entre verdade e amor: “amor e verdade se 
encontram”. O mesmo Deus de quem se diz que 
é Amor, é fiel e exigente. Embora não haja a ex-
pressão “Deus é verdade”, são muitíssimas as pas-
sagens que falam do Deus verdadeiro. Falam da 
verdade de Deus todas as referências às suas exi-
gências para que seu povo e seus fiéis levem uma 
vida pelo caminho pedregoso e pela porta estrei-
ta, sejam santos como ele, vivam na justiça, pra-
tiquem os mandamentos, guardem a aliança etc. O 
amor de Deus pelo povo e pelos fiéis em particular 
não se coaduna com facilidades, fazer vista grossa 
para os pecados e vícios humanos. O amor divino, 
por ser verdadeiro, é exigente, cobra disciplina, 
sacrifícios e renúncias.

Amor sem verdade degeneraria em relati-
vismo adocicado, em anarquia esfaceladora das 
diferenças, em fragmentações das relações, numa 
vida sem eixos, sem valores, sem critérios. É o 
reinado do subjetivismo suicida, a ditadura do re-
lativismo esmagador e nivelador, o reino da me-
diocridade, do pensamento fraco, de um cristia-
nismo light, de uma fé fácil, de uma graça barata, 
de uma liturgia desengonçada, cheia de palavró-
rios humanos e ruídos de comunicação, em que 
prevalece a ação e a palavra humana e onde desa-
parece a unção do mistério. 

Não menos perigoso é o caminho da verdade 
sem amor. Verdade sem amor decai no fanatismo 
excludente, no fundamentalismo, na incapacidade 
de acolher o diferente e reconhecer o bem presente 
em toda parte, também no lado adversário e até 
inimigo. Pela defesa da verdade, matou-se muita 
gente. O cristianismo, normalmente conhecido 
como religião do amor de um Deus que se fez ho-
mem para nos salvar, que morreu na cruz num ato 
extremo de amor, o cristianismo, em sua expres-
são histórica deixou-se marcar pela exclusão. Nas 
cruzadas, na inquisição, no genocídio colonialista, 
na condenação dos hereges, na divisão das igrejas, 
vê-se como a defesa intransigente da verdade, sem 
a compaixão do amor, pode levar à negação práti-
ca da própria verdade. Também aqui há uma rejei-
ção desse algo tão essencial no ser humano, que é 
a comunhão e a caminhada. O intolerante sente-se 
inseguro na comunhão e na caminhada. Ele quer as 
coisas prontas, definidas, acabadas. Ele sonha com 
dogmas, definições. 

 Relativismo e fundamentalismo, medio-
cridade niveladora e fanatismo excludente, são os 
dois perigos que, opostos um ao outro, mais agri-
dem o amor e a verdade cristã. Por excesso ou por 
deficiência, um defende tanto o amor, a compaixão, 
a tolerância, que faz desses valores cristãos expres-
sões sem sentido, sem graça, sem conteúdo que 
possa, de fato, levar à realização do ser humano. 
Por excesso ou por deficiência, outro defende tanto 
a verdade, a segurança, a doutrina, que faz desses 
valores apenas um cavalo de batalha, que morre no 
primeiro embate, que cai na primeira esquina.

 Manter o equilíbrio da vida cristã no tes-
temunho da verdade e na prática do amor (caritas 
in veritate, e veritas in caritate) é a virtude cristã 
por excelência. Há um só modo de garantir esse 
equilíbrio: reconhecer e acolher a graça de Deus. 
Aqui entra a relação entre ser e fazer, entre misté-
rio e ministério, entre dom e missão, entre graça 
divina e liberdade humana. Binômios em que um 

e outro na balança da vida são importantes, tanto 
o ser quanto o fazer. Mas numa dialética em que a 
primazia cabe ao ser, ao mistério, ao dom, à graça 
divina. Invertidos polos em favor do fazer, do mi-
nistério, da missão, da liberdade humana, corre-se 
o risco de cair no ativismo, na correria, no pela-
gianismo da eficiência, do empenho, da autossa-
tisfação, da autorreferencialidade, do mundanismo 
espiritual, denunciado pelo papa Francisco.

 Quando era seminarista, um dos padres 
meus formadores insistia em que não me preocu-
passe em ser padre, mas em ser cristão. Mais ain-
da: antes de ser cristão, deveria ser humano. Incu-
tia em meu coração a vocação básica de todo ser 
humano: a humanidade, as 
virtudes humanas. De nada 
valem os sacramentos do 
Batismo e da Ordem ou do 
Matrimônio, nem a profis-
são de votos numa congre-
gação religiosa ou numa co-
munidade de vida, se não se 
é primeiramente uma pes-
soa marcada pelas virtudes 
da generosidade, da ética, 
da justiça e da solidarieda-
de. Nossa primeira vocação 
é tornar-nos aquilo que já 
somos desde que nascemos: 
humanos. Foi para isso que 
Deus nos criou. Assim não 
poderia haver um cristão in-
justo, egoísta, preguiçoso. 
Na ordem do ser, da graça, 
do mistério, somos primei-
ramente humanos e, só de-
pois, somos cristãos. Nessa 
mesma ordem, somos primeiramente cristãos e, só 
depois, somos padres, religiosos, casados etc. In-
verter essa ordem é muito perigoso para a realiza-
ção de nossa vocação e a felicidade de nossa vida. 
Em resposta ao pelagianismo de seu tempo, Santo 
Agostinho dizia: “para vós sou bispo, convosco 
sou cristão; ser bispo é uma missão, ser cristão é 
uma graça; ser bispo é um perigo, ser cristão é cer-
teza de salvação”.

 Na base do ser cristão encontra-se o huma-
no. É por isso que nas casas de formação de voca-
cionados ao sacerdócio ou à vida religiosa – mas 
isso também vale para o casamento e a consagra-
ção em comunidades de vida –, a primeira dimen-

são a ser considerada é a formação humano-afeti-
va. Está na base de outras dimensões: comunitária, 
espiritual, pastoral e intelectual. Essa escolha nos 
revela algo muito importante quando tratamos de 
vocação. O que conta, em primeiro lugar, não é o 
que somos chamados a “fazer”, mas o que somos 
chamados a “ser”.

 O papa Bento XVI, em sua encíclica, Deus 
caritas est (n. 1), ensinou: “Ao início do ser cris-
tão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, 
mas o encontro com um acontecimento, com uma 
Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa 
forma, o rumo decisivo”. Esta é a beleza da voca-
ção cristã: primeiro somos, depois fazemos. Pri-

meiro, há uma experiência 
de graça; só depois vem a 
missão. Que será realizada 
com alegria!

 Concluindo: o gran-
de testemunho que temos a 
dar no exercício de nossa 
vocação, qualquer que seja, 
é a de dar testemunho da 
ação da graça de Deus em 
nós, da obra que Ele realiza 
em nós, da beleza de uma 
vocação que não é nossa, 
mas de Deus por meio de 
nós. Vale, com a devida mo-
déstia, o reconhecimento de 
Maria: “O Senhor fez em 
mim maravilhas!”. O gran-
de testemunho que temos 
a dar é o do amor de Deus 
por nós revelado em Jesus 
Cristo, o ser humano por 
excelência, possuído pelo 

Espírito do Pai, Nele temos o espelho e o caminho 
de nossa realização, a certeza e a verdade de nossa 
felicidade. Ele é o único fundamento, que, porém, 
não justifica nenhum fundamentalismo, pois é um 
fundamento que lança adiante, para a frente, para a 
eterna novidade do Deus que vem do futuro. Com 
ele vivemos a única relação, que, porém, não jus-
tifica nenhum relativismo, pois é uma relação que 
nos confronta com o diferente de nós e nos realiza 
como humanos. Ele é a “verdade”, não teórico-
-doutrinal, mas prático-existencial, que toma con-
ta de nossa vida e que anunciamos com alegria a 
todos que encontrarmos pelo caminho, dando-lhes 
as “razões de nossa esperança e de nossa fé”.



A 27ª. Convenção Nacional do Movimento Serra 
do Brasil, realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 2014, 
em Florianópolis (SC), revestiu-se de grande brilho, gra-
ças ao trabalho incessante e realizado com grande afin-
co e amor pela Comissão Organizadora constituída pe-
los serranos: Raimundo Scarduelli e sua filha Cristiane, 
Ivo Benedet, Eduardo Lemos Bittencourt, Luiza Rosa 
Schaeffer, Ana Lúcia Martins, Carlos e Maria Cecilia 
Pamplona, Mozart S. da Silveira e tantos outros a quem o 
MSB deve profundo agradecimento.

É necessário destacar, com todas as letras, que ci-
tada Comissão, no pouco tempo disponível, preparou, 
extraordinariamente bem, todos os detalhes do importan-
te acontecimento Serra, não se omitindo em convidar e 
repetir o convite aos Sacerdotes do Regional SUL IV-SC 
e aos Serranos de todo o Brasil, recebendo-os, em grande 
número, com toda atenção e carinho que lhes são pró-
prios. De parabéns, portanto, os membros da Comissão 
Organizadora e Serranos de ‘Bela e Santa Catarina’.
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27ª. Convenção Nacional – Florianópolis, SC
Movimento Serra do Brasil – 23 de agosto de 2014

Raimundo Scarduelli proferindo as 
palavras de abertura do Congresso e 
Convenção Nacionais.

Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
proferindo palestra aos congressistas 
e convencionais.

Ivo Benedet coordenando os traba-
lhos do importante acontecimento 
Serra de Florianópolis.

Coroinhas e coral que contribuíram grandemente com o brilho dos momentos 
celebrativos do Congresso e da Convenção do Serra.

Cristiane, filha de Raimundo Scar-
duelli. Ela foi a responsavel pelas 
comunicações/correspondências 
que em grande número e eficiên-
cia, foram expedidas, no periodo de 
preparação do evento Serra.    

Fernando Barreto, de Aparecida 
(SP), falando aos participantes do 
Congresso e Convenção Nacionais 
na terra catarinense.

Raimundo Scarduelli recebendo, em 
nome da Comissão Organizadora do 
Congresso e Convenção, a Medalha 
de Honra ao Mérito Vocacional ‘Luiz 
Alexandre Compagnoni’, como re-
conhecimento pela dedicação e orga-
nização do importante evento Serra 
de Florianópolis.

Cardeal Eusébio Oscar Scheid 
acompanhado da comitiva de Londri-
na (PR), tendo a frente o IS Alfredo 
Jorge Sallum, Coordenador Distrital.

Francisco de Assis Gurgel de Castro 
e Esposa, de Natal (RN), presentes, 
no Congresso e Convenção do Movi-
mento Serra.

Delegação de serranos de Cascavel 
(PR), tendo à frente o dinâmico IS Sér-
gio Grapegia, Coordenador Distrital.

José Ginaldo 
de Jesus, de 
Aracaju (SE), 
com religiosas 
e serranos de 
sua Comunida-
de, presentes ao 
evento. 

Casal Cleire e Aparecido 
Ernesto Arcain, da Co-
munidade Serra de Cam-
po Mourão (PR) que, jun-
tamente com significati-
vo número de membros, 
estiveram presentes em 
Florianópolis.

Antônio Simonetto e Esposa, da 
Comunidade Serra de Brasília (DF), 
participando do Congresso e Con-
venção de Florianópolis.

Dom Angélico 
t r a n s m i t i n d o 
palavras de san-
tidade à serrana 
Hilda Iannone, 
no decorrer do 
Congresso Sa-
cerdotal.
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‘Memórias do Movimento 
Serra do Brasil – 50 anos’

Foi apresentado pelo Secretário Executivo, 
seu autor, no decorrer da Convenção Nacional do 
Movimento Serra do Brasil, realizada nos dias 22 
e 23 de agosto de 2014, em Florianópolis (SC). O 
livro relata os mais relevantes acontecimentos ocor-
ridos nos 50 anos de existência do Movimento, no 
Brasil, desde a sua fundação no ano de 1964. Traz, 
igualmente, importantes depoimentos de autorida-
des da Hierarquia da Igreja e do próprio Movimento 
Serra. Trata-se, portanto, de um excelente documen-

tário, que merece ser conhecido e guardado por to-
dos os serranos. 

A obra é prefaciada por S. Ex.a Dom Angélico 
Sândalo Bernardino, Assistente Episcopal do Mo-
vimento Serra do Brasil e, em sua primeira página 
traz os pensamentos de Dom Tarcício Ariovaldo do 
Amaral, CSSR: ‘Ninguém pode-se esquecer nunca 
de que o presente é herança do passado”. A messe 
de hoje é crescimento e maturação da semeadura 
de ontem”.

São Francisco de Assis nunca pensou ser 
chamado para reformar a Igreja

Pe. Raniero Cantalamessa

Seguindo o Poverello de Assis, Pe. Raniero se aven-
turou em compreender qual o caminho de santidade de São 
Francisco, caminho este que foi causa de reforma para a Igre-
ja, e, portanto, saber como nós, hoje, poderíamos fazer o mes-
mo. Em primeiro lugar, o pregador da casa pontifícia destacou 
que a conversão de Giovanni de Pietro de Bernardone não foi 
propriamente uma obra pessoal, uma obra fruto do esforço 
pessoal, mas de Deus. “Francisco não escolheu a pobreza e, 
muito menos, o pauperismo; escolheu os 
pobres!” Porém, a escolha verdadeira não 
se tratou de “escolher entre riqueza e po-
breza, nem entre ricos e pobres”, mas “de 
escolher entre si mesmo e Deus”. Em de-
finitiva, Francisco não “apaixona-se por 
uma virtude, nem mesmo pela pobreza; 
apaixona-se por uma pessoa”, Cristo. E 
no fundo no fundo, não foi ele que o pro-
curou, mas foi o próprio Cristo que “tinha 
preparado o seu coração para que a sua li-
berdade, no momento certo, respondesse à 
graça”. Na época do Santo de Assis - des-
taca Pe. Raniero - “Todos brandiam contra 
a Igreja o ideal da pobreza e simplicidade evangélica, fazen-
do disso uma arma polêmica, mais do que um ideal espiritual 
a ser vivido com humildade, chegando a questionar também 
o ministério da Igreja, o sacerdócio e o papado”.

Francisco, porém, nunca teve a intenção de reformar 
a Igreja, disse Pe. Raniero. “Ele nunca pensou ser chamado 
para reformar a Igreja”. E relembrando as famosas palavras 
do crucifixo da Igreja de São Damião “vai, Francisco, e re-
para a minha Igreja”, o pregador da casa pontifícia exortou 
a não tirar conclusões erradas e precipitadas de tais pala-

vras. Porque Francisco mesmo “compreendeu aquelas pa-
lavras no sentido bastante modesto de ter que reparar ma-
terialmente a igrejinha de São Damião”. Portanto, pergun-
tou-se Pe. Raniero, “Se não quis ser um reformador, o que 
foi que quis ser e fazer Francisco?”. E respondeu dizendo: 
“Ele realizou em si a reforma e assim indicou tacitamente 
à Igreja o único caminho para sair da crise: reaproximar-se 
do evangelho, reaproximar-se dos homens e, especialmen-

te, dos humildes e dos pobres.”
“Francisco não exortava a fazer 

“penitências”, mas fazer “penitência” (no 
singular”!) que, veremos, é totalmente ou-
tra coisa.” Portanto, reaproximar a Igreja 
do povo, sem necessariamente distanciar-
-se da cultura. “Francisco fez, no seu tem-
po, aquilo que no tempo do Concílio Vati-
cano II tentou-se fazer com o lema: “que-
brar as muralhas”: quebrar o isolamento 
da Igreja, trazê-la de novo para o contato 
com o povo.” Também “Escolhe ser um 
iletrado mas não condena a ciência.” A 
verdadeira reforma da Igreja, destacou o 

Pe. Raniero, citando Yves Congar, é a “que permanece tal 
e não se transforma em cisma: isto é, a capacidade de não 
absolutizar a própria intuição, mas permanecer solidário 
com o todo que é a Igreja”. Imitar Francisco, hoje, trazer a 
sua experiência para nossa época, implica começar como o 
próprio santo começou, convertendo-se, negando-se, porém 
não esquecendo-se que “a coisa mais importante é aquela 
positiva: Se queres seguir-me;” Ou seja, “É o seguir Cristo, 
possuir Cristo. Dizer não a si mesmo é o meio; dizer sim a 
Cristo é o fim”.



Encontros de Aprofundamento 
Espiritual

Ribeirão Preto, SP
Mais de oitenta serranos estiveram presentes ao En-
contro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 52, 
realizado no Seminário Diocesano Nossa Senhora 
do Patrocínio, em Franca. Foi coordenado pelo IS. 
José Vicente Pinto Ferreira, Coordenador Distrital. 
Nosso IS João Rodini Luiz, escreveu: “Durante todo 
o desenrolar do evento, tivemos a participação ativa 
de Dom Paulo Roberto Beloto, Bispo de Franca que, 
proferiu brilhante palestra sob o tema ‘Vocações.tes-
temunho da verdade’.

Volta Redonda, RJ
Coroado de pleno êxito foi o Encontro de Aprofundamento Espiritual realizado no Distrito 176, em Volta 
Redonda. Foi coordenado pela IS Maria Ilda Monteiro de Castro, Coordenadora Distrital e contou com 
a presença dos IS. Affonso Iannone, Ex-Presidente do Serra Internacional; Fernando Barreto e Deusdeth 
Dias dos Santos, do Conselho Nacional Serra do Brasil. Foram mais de duzentos os serranos presentes ao 
importante acontecimento, além de Sacerdotes e Religiosas. O Iannone, em seu pronunciamento, disse: 
‘O Serra daqui é um fenômeno. Uma Diocese com mais de trinta Comunidades Serra não existe em parte 
nenhuma do mundo”.

Ouro Preto, MG
Com a presença ilustre de Dom Francisco Barroso Filho, Bispo Emérito de Oliveira (MG) e Assistente 
Eclesiástico da Comunidade Serra de Ouro Preto, o Distrito 166 realizou seu Encontro de Aprofundamento 
Espiritual. O importante momento contou com a presença de serranos de Teixeira, Mariana e Ouro Preto. 
Foi organizado e coordenado pela IS Geralda da Purificação Gomes, Coordenadora Distrital.

Mineiros, GO
Sob a coordenação do casal Serra Emilia e Edson Ferreira da Cruz, Presidente da Comunidade Serra de 
Mineiros, foi realizado o Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 161. Contou com a presença 
de Dom Joaquim Carlos Carvalho, OSB, Assistente Eclesiástico, dos serranos Weslley Marinho Arantes, 
Coordenador Distrital e Alaôr Ferreira de Freitas, Coordenador Regional e membros das Comunidades 
Serra de Jataí, Portelândia e Mineiros.

Londrina, PR
Luiz Renato, da CS Cidade Sorriso de Curitiba, fa-
lando aos participantes do Encontro de Aprofunda-
mento Espiritual do Distrito 135, realizado em Lon-
drina (PR), em maio último.

Jaguaré, ES
Magnífico encontro de Aprofundamento Espiritual realizado em Jaguaré, no Estado do Espírito Santo. Foi 
organizado pelas IS Fabiula Regina das Neves, Coordenadora Distrital; Zélia Lima da Silva, Coordenadora 
Regional e Margarida Maria Morello, Presidente da Comunidade Serra local. O importante acontecimento 
contou com a presença do IS Edgard Pimentel, membro do Conselho Nacional Serra do Brasil.
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Volta Redonda, RJ
Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano de Barra 
do Pirai/Volta Redonda. É visto com o Pe. San-
no, Assistente Eclesiástico e os IS. Maria Ilda, de 
Volta Redonda; Gracinha, de Petrópolis; Fernando 
Barreto e Deusdeth Dias, de Aparecida, por oca-
sião de encontro do Movimento Serra realizado 
em Volta Redonda.

Pelotas, RS
Serranos de Pelotas, em visita ao Seminário Ar-
quidiocesano, por ocasião do dia Mundial de Ora-
ção pelas Vocações. Com eles o jovem Pe. Waldeir 
Paixão, grande amigo do Movimento Serra. Ele foi 
acompanhado pelos serranos quando seminarista.

Curitiba, PR
Membros da Comunidade Serra Cidade Sorriso em 
visita a S. Ex.a Dom Moacyr José Vitti, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba. Dom Moacyr, grande 
amigo e incentivador do Movimento Serra, nos dei-
xou para estar junto do Pai do Céu, em junho último.Cachoeiro de Itapemirim, ES

Por ocasião de visita que a Coordenadora Regional 
LESTE II, IS. Zélia Lima da Silva, de São Gabriel 
(ES), fazia aos membros da Comunidade Serra de 
Cachoeiro de Itapemirim. A IS. Zélia tem feito 
magnífico trabalho de acompanhamento e expan-
são, em seu Regional.

União da Vitória, PR
Dom João Bosco Barbosa de Sousa, Bispo Diocesano, Dom Walter 
Michael Ebejer, Bispo Emérito e Sacerdotes da Diocese de União da 
Vitória, por ocasião de jantar que lhe foi oferecido pelo Movimento 
Serra. Vemos, ainda o Casal Serra João Samuel e Elly Jensen, que co-
memorou Bodas de Ouro de união matrimonial.

São José dos Pinhais, PR
Membros da Comunidade Serra 
por ocasião de Retiro Espiritual 
realizado em junho último. Dele 
participaram os Padres Leonardo 
e Francisco, além do seminarista 
Taciano. O encontro foi organiza-
do e coordenado pela IS. Carmen 
Terezinha Sefrin, Presidente.

Belo Horizonte, MG
Helenita Guimarães Silva (Nininha), Presidente da 
Comunidade Serra de Belo Horizonte, com o Pe. 
Adecildo e serranas, por ocasião de reunião daquela 
comunidade.

Belém, PA
Osley Melo Rodrigues, Coordenadora Regional 
NORTE; Maria das Mercês Silva, Coordenadora 
Distrital 109; Everaldo Ferreira Saavedra, Presi-
dente da CS. Belém-Fátima e membros da comu-
nidade, por ocasião de encontro de oração e refle-
xão lá realizado.

Campo Grande, MS
Manoel dos Santos, Coordenador Distrital 156; Antônio Pache de Castro, 
Presidente e membros da Comunidade Serra de Campo Grande, por oca-
sião de encontro de oração e estudos, realizado por aquela comunidade.

Passo Fundo, RS
IS. Bernardina Bervian, da Co-
munidade Serra de Passo Fundo, 
acaba de nos deixar para estar jun-
to do Pai do Céu. Ela era esposa do 
IS. Pedro Alcino Bervian, que foi 
Presidente daquela CS nos anos de 
2001 a 2005 e, juntamente com a 
esposa e serranos de Passo Fun-
do, organizaram e realizaram, com 
grande êxito, o I Congresso Sacer-
dotal Serra dos Regionais SUL.
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Atualidades
Papa Francisco em 

Jerusalém

Momentos da histórica 
viagem de S. S. o Papa Francis-
co ao Oriente Médio. Sua via-
gem foi pastoral. É visto junto 
ao Muro das Lamentações, em 
Jerusalém.

São João Paulo II, padroeiro da Polônia? 
Nos dias seguintes à canonização de João Paulo 

II, o semanário católico mais popular na Polônia, Nie-
dzela, com sede em Czestochowa, publicou em seu site 
(www.niedziela.pl ) uma pesquisa em que perguntou 
aos seus leitores se, na sua opinião, o novo Papa san-
to deveria ser elevado a Padroeiro da Polônia ao lado 
de figuras como Santo Estanislau e São Adalberto. De 
acordo com os resultados, 83% dos leitores da revista 
querem que João Paulo II torne-se o Santo Padroeiro 
da Polônia. O 12% mostrou-se contrário e somente 
5% não expressaram a sua opinião sobre o assunto. O 
semanário católico Niedzela voltou a ser impresso no 
início do pontificado de João Paulo II, após 28 anos 
de encerramento obrigatório imposto pelo regime co-
munista. Durante todo o Grande pontificado de Karol 
Wojtyla, o semanário desempenhou uma grande fun-
ção de serviço. Um sinal dessa ligação são as muitas 
entrevistas privadas que o Papa João Paulo II concedeu 
aos jornalistas de Niedzela. Durante a audiência geral 
de 1° de outubro de 2003, João Paulo II dirigiu uma 
saudação especial ao grupo de jornalistas de Niedziela 
presentes: “Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos 
de língua polaca. De modo especial saúdo a redação do 
semanário Niedziela. Agradeço-vos pelo serviço da pa-
lavra e confio os vossos criativos esforços à Rainha de 
Jasna Góra para que lhes alcance muitas graças e boas 
inspirações”, disse João Paulo II. (Trad.TS)

Ano da Vida Consagrada 
O Papa Francisco não só abrirá e encerrará pes-

soalmente o Ano da vida consagrada, mas também es-
tará presente nos principais eventos. A Congregação 
para os Institutos da Vida Consagrada e as Socieda-
des de Vida Apostólica, enviou uma Carta, datada do 

2 de fevereiro deste ano e assinada pelo seu Prefeito, 
Dom João Braz de Aviz, com o tema “‘Alegrai-vos’, 
Carta Circular aos consagrados e às consagradas do 
Magistério do Papa Francisco”. A carta é uma espécie 
de coletânea das principais palavras que o Santo Padre 
dirigiu à Vida consagrada. “Gostaria de dizer-vos uma 
palavra e a palavra é:alegria. Onde estão os consagra-
dos, há sempre alegria”, dessa forma inicia a carta cir-
cular, uma carta que “encontra as suas razões” nesse 
convite do Papa Francisco: “Os religiosos devem ser 
homens e mulheres capazes de despertar o mundo”. As 
reflexões do dicastério e as palavras do Papa Francisco 
giram em torno do conceito da alegria, que “não é um 
ornamento inútil, mas uma exigência e fundamento 
da vida humana”, já que “Não há santidade na triste-
za”, cita o Papa Francisco. O testemunho da alegria 
se enraíza “na escuta fiel e perseverante da Palavra de 
Deus”, na escola do Mestre, que, para um religioso, 
nasce também do momento no qual Jesus olhou para 
ele e o chamou.

Como, quando e onde cresce 
a Igreja Católica 

Em artigo publicado no L’ Osservatore Roma-
no, Vittorio Formenti e Enrico Nenna, do Centro de 
Estatísticas da Santa Sé analisaram dados sobre as 
vocações sacerdotais no mundo, durante o período 
de 1978 a 2012. A informação geral afirma que, nos 
últimos 34 anos, o número de seminaristas aumentou 
para 57. 381. Entre 1978 e 2012, o crescimento foi so-
bretudo na África, com 22.092 seminaristas; na Ásia, 
com 24.139  e nas Américas, a 13.830. Enquanto na 
Oceania apenas 294. A Europa, continente onde o cris-
tianismo cresceu e se espalhou por todo o mundo, hou-
ve crescimento entre 1978 e 1992, depois, um período 
de estagnação até 1998 e um declínio significativo nos 
últimos anos, até 2012. De fato, entre 1978 e 2012, 
registrou-se um saldo negativo de 2.974 seminaristas.  
Em termos percentuais, a África cresceu 392%, a Ásia 
213%, a América 63% e a Oceania 38 %. A Europa 
uma diminuição de 13 %. Sobre as Américas: 131 % 
da América do Sul, as Antilhas 132% e 164 % para 
o centro- continental. América do Norte registrou um 
declínio de 36%. Na África resulta um crescimento 
recorde em Angola +( 2,117 %), seguido por Mada-
gáscar (942 %), Camarões (751 %) e Nigéria (572 %). 
Na Ásia, a República da Coreia tem um + 189,6 %, 
seguido pela Indonésia (291 %), Índia (228%) e Filipi-
nas (116 %). Com relação aos dados de 2012 (o último 
ano em que foram analisados), em termos estritamente 
numéricos, as Américas têm o maior número de voca-
ções sacerdotais, com 35.841. Seguido pela Ásia, com 

35 476, e a África, com 27 728; a Europa, com 19.928 
e, em seguida, a Oceania com 1.078 seminaristas. Na 
Europa, em 2012 - com exceção da Hungria, França 
e Itália, que apresentam um equilíbrio entre o antigo 
e o atual – registra-se um saldo negativo, a Alemanha 
-1574, a Polônia -1.230, a Irlanda -922 Irlanda, a Espa-
nha -863, a Grã-Bretanha -334 a Áustria -215, Portugal 
-49. O estudo aponta, no entanto, que a classificação é 
diferente, se levar em conta o número de católicos em 
cada continente. De fato, para cada 100.000 católicos 
resultam 26 seminaristas na Ásia, 14 na África, 11 na 
Oceania, 7 na Europa e 6 nas Américas. Nas Américas 
7 seminaristas para cada cem mil habitantes da Amé-
rica do Norte, 6 para a Centro continental, 5 para as 
Antilhas e cerca de 6 para a América do Sul. 

Aumentam os discípulos de Cristo, apesar 
das perseguições 

O sangue dos mártires, dizia Tertuliano, é a se-
mente de novos cristãos. Intuição muito certeira, a do 
célebre apologista, que viveu entre o II e o III século. A 
história dos últimos dois mil anos, além do mais, é uma 
constante repetição das ferozes perseguições contra os 
discípulos de Cristo, os quais, no entanto, em vez de 
desaparecerem, aumentam. O triste fenômeno na con-
temporaneidade é ainda mais grave. Em muitas partes 
do mundo existem perseguições sistemáticas, de for-
te intensidade e repletas de ideologia. De acordo com 
a Comissão episcopal da União europeia, os cristãos 
oprimidos no mundo são cerca de 200 milhões. No 
Ocidente, onde, aparentemente, os cristãos são livres 
para professar livremente a própria fé, muitas vezes, há 
formas diversas de perseguições, nas quais os valores 
próprios do cristianismo são constantemente julgados 
em nome de um, não melhor, laicismo. História ‘magis-
tra vitae’, afirmavam os contemporâneos de Tertuliano. 
E então, aos perseguidores de hoje seria suficiente dar 
uma olhada ao passado para compreender a inutilidade 
das suas ações. Significativo que, mesmo nesta época 
marcada por uma escalada de violência anti-cristã, o 
número de batizados continua a aumentar. De 2005 a 
2012, os fiéis católicos aumentaram, passando de 1.115 
a 1.229 bilhões, um aumento de 10,2 por cento.

As 3 religiões monoteístas 
A gente tem a tendência a pensar que existem 

milhares de religiões no mundo, sendo o cristianismo, 
o judaísmo e o islamismo apenas 3 entre tantas. Será 
verdade? Reflitamos um pouco. Tomemos como exem-
plo o Brasil, uma nação de proporções continentais. 
Em nosso país, 98 por cento dos habitantes professam 

a religião cristã, quer no catolicismo, quer nas inúme-
ras denominações evangélicas. Ninguém negaria tal 
afirmativa, não é mesmo? E os outros compatriotas? 
Bem, uma minoria se reparte entre o espiritismo e as 
religiões animistas de matriz africana (umbanda, can-
domblé, quimbanda etc.) e outros grupos. Por ora, dei-
xemos de lado os judeus, os muçulmanos e os budistas 
que, no Brasil, correspondem a uma pequeníssima par-
cela. O importante é perceber o óbvio: existem apenas 
3 grandes religiões no planeta Terra: o cristianismo, o 
judaísmo e o islamismo. As outras “práticas religio-
sas”, digamos assim, não estão infensas à influência 
de uma dessas 3 religiões. Por exemplo, no Brasil, os 
espíritas gostam de afirmar que o espiritismo não é re-
ligião e, por conseguinte, se consideram cristãos. 

Tem início processo de beatificação de 
Dom Luciano

O processo para reconhecer como beato o ex-
-Arcebispo de Mariana (MG), Dom Luciano Mendes 
de Almeida, teve início durante missa solene na Cate-
dral Metropolitana de Mariana. A data recorda o fale-
cimento de Dom Luciano, em decorrência de falência 
múltipla de órgãos, em 2006. A celebração, que foi 
presidida pelo Arcebispo de Mariana, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha, marca o começo da fase arquidiocesana 
do processo.

Quinze anos sem Dom Hélder
Dom Helder, como profeta, sempre pregou e 

anunciou uma Igreja simples, longe de uma estrutura 
pesada, conforme o espírito do Evangelho: “As rapo-
sas têm tocas, as aves do céu, ninhos; mas o Filho do 
Homem não tem onde inclinar sua cabeça” (Mt 8, 22), 
voltada para os empobrecidos, sem jamais se esquecer 
de seu ardente desejo, o de construir a paz, associado 
ao grande sonho do Criador e Pai, pela força da ternura 
e da não violência. 

Excelsa missão de Francisco
Papa Francisco é um exemplo do poder e do ser-

viço, em conformidade com o projeto de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, deixando bem claro para o mundo, 
na função de bispo de Roma, como exercê-lo, tendo 
em vista o bem da Igreja e do mundo, consciente do 
peso do ministério abraçado, quando afirmou: “Não há 
cruz pequena ou grande, na nossa vida, que o Senhor 
não venha compartilhar”. Os católicos o têm como 
modelo de sacerdote.

http://www.orangelab.com.br/mail/log/i/d/MXx1YXNlYmJlbkB1b2wuY29tLmJyfDE0NTd8aHR0cDovL3d3dy5yZXZpc3RhbWlzc29lcy5vcmcuYnIvbm90aWNpYXMvbGVyL2lkLzg2Njk
http://www.orangelab.com.br/mail/log/i/d/MXx1YXNlYmJlbkB1b2wuY29tLmJyfDE0NTd8aHR0cDovL3d3dy5yZXZpc3RhbWlzc29lcy5vcmcuYnIvbm90aWNpYXMvbGVyL2lkLzg2Njk
http://www.orangelab.com.br/mail/log/i/d/MXx1YXNlYmJlbkB1b2wuY29tLmJyfDE0NTd8aHR0cDovL3d3dy5yZXZpc3RhbWlzc29lcy5vcmcuYnIvYXJ0aWdvcy9sZXIvaWQvMzE1MQ
http://www.orangelab.com.br/mail/log/i/d/MXx1YXNlYmJlbkB1b2wuY29tLmJyfDE0NTd8aHR0cDovL3d3dy5yZXZpc3RhbWlzc29lcy5vcmcuYnIvYXJ0aWdvcy9sZXIvaWQvMzE0Ng


Entrevista
Florianópolis, SC

Comissão Organizadora do Congresso e Conven-
ção: Eduardo Lemos Bittencour, Raimundo Scarduelli, 
Luiza Rosa Schaeffer e Ivo Benedet (centro) acompanha-
da dos Diretores do Conselho Nacional Serra do Brasil, 
seu Assistente Episcopal Dom Angélico Sândalo Bernar-
dino e o Representante do Serra Internacional John Lis-
ton, de Chicago, USA.

Vinhedo, SP
Participantes do Encontro de Diretores do Movi-

mento Serra do Brasil, realizado na Casa de Retiros Si-
loé, em Vinhedo (SP). Destaque para as IS. Eni Celita e 
Oraida, de Pelotas (RS); Gracinha, de Petrópolis (RJ); 
Maria Ilda, de Volta Redonda (RJ); Célia Maria, de Curi-
tiba (PR) e Luiza Rosa, de Florianópolis (SC), jovem e 
promissora liderança do Serra, no Brasil.

Agradecimento

Para alguém ser missionário precisa 
cultivar a mística da missão
Entrevista com o diretor das          

Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, 
Pe. Camilo Pauletti

Que significado tem, para o senhor, ser o di-
retor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias?

Ser diretor das POM é uma grande responsabili-
dade. Primeiro achei que não era digno, sem esse per-
fil, mas depois refleti que é um chamado a servir e que 
deveria atender. 

O senhor tem tido experiência direta com a 
missão em outro país? 

Minha experiência ad gentes foi em Moçambi-
que, na África, nos anos de 1999 a 2004. 

O Brasil tem contribuído para a missão Ad 
Gentes? Temos missionários fora do Brasil? O Brasil 
já tem contribuído com a missão ad gentes, mas tem 
potencial para contribuir mais. Ainda temos dificulda-
des para olhar além da nossa realidade. 

Como é que acontece a preparação de um cató-
lico brasileiro para ir de missão Ad Gentes? 

A preparação acontece primeiro em nossa casa, 
isto é, manifestando atitude de serviço em sua comu-
nidade. Depois deve preparar-se para ir ao encontro de 
outra cultura e ser hóspede na casa do outro. Disposi-
ção para escutar e aprender antes de querer evangeli-
zar. Participar de curso para missão ad gentes.

Qualquer um pode ser missionário, ou somente 
aqueles que forem enviados pelo Bispo, ou pelo Mo-
vimento de que participa...?

Qualquer um pode ir à missão, mas não deve ir 
isolado, por conta própria, deve ir em nome de uma 
Igreja ou comunidade que o envia.

Quais são as estruturas missionárias da POM 
no Brasil?

As POM no Brasil têm uma sede própria em 
Brasília. Além do diretor, tem quatro secretários nacio-
nais, um de cada Obra Missionária Pontifícia: Propa-
gação da Fé; Infância e Adolescência Missionária; São 
Pedro Apóstolo e União Missionária. Temos ainda 17 
funcionários leigos que atuam na sede. Mas a grande 
força são os milhares de grupos missionários espalha-
dos pelo país.

O Brasil ainda recebe missionários estrangei-
ros? Principalmente de quais países?

O Brasil ainda recebe missionários da Europa, 
América, África e principalmente da Ásia.

O que um católico (jovem, adolescente, crian-
ça, adulto, idoso...), com desejos de ser missionário, 
deveria fazer para seguir essa vocação missionária? 
Precisa ser padre e freira para ser missionário? Ou 
um leigo pode ser missionário?

Para alguém ser missionário precisa cultivar a 
mística da missão. Ter consciência do que significa ir 
em missão. Profundo respeito pelo diferente. Senso de 
gratuidade e solidariedade. Saber dialogar e disposi-
ção para viver experiência que exige entrega e doação.

 Estimados irmãos e irmãs Serra de todo o Bra-
sil, em nome de toda a comissão organizadora do 21º 
Congresso Sacerdotal e 27ª Convenção Nacional, em 
conjunto com os 50 anos do Movimento Serra do Bra-
sil, gostaria de agradecer, em primeiro lugar a Deus, 
por ter nos encorajado, dando-nos saúde e paz para or-
ganizar o evento. Em segundo lugar, agradecer ao nos-
so pastor arquidiocesano, Dom Wilson Tadeu Jönck, 
que esteve conosco recepcionando os congressistas e 
celebrando a missa de abertura.

Quero agradecer de maneira muito especial a 
Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Epis-
copal do Movimento Serra do Brasil, que esteve pre-
sente em todo o evento e em conjunto a este, agrade-
cer aos bispos presentes Dom Agostinho Petry, Dom 
Walter Michale Ebejer e Dom João Francisco Salm. 

Também agradecer ao Cardeal Euzébio Oscar 
Scheid, que nos tocou com sua palestra “Caminhemos 

com os olhos fixos em Jesus”, transmitindo-nos alegria 
e uma bela mensagem, bem como ao Padre Vitor  Gau-
dino  Feller, que nos ajudou a ver as verdades da fé. 
Aproveitando o momento, quero agradecer a todos os 
sacerdotes presentes, de todo o Brasil.

Serranos e Serranas, vocês não podem imagi-
nar a alegria que nos deram com sua presença. Nosso 
objetivo foi alcançado porque vocês prestigiaram este 
encontro trazendo a alegria, a fé, a oração.  O nosso 
lema: “Juntos seremos mais fortes” nos mostrou mais 
uma vez que isso é possível e que somente assim con-
seguimos ser um grande movimento em todo o mun-
do. Desculpem-nos por alguma coisa que possamos 
ter deixado de atendê-los. Peço a Maria Rainha e Mãe 
dos Vocacionados que nos abençoe.

 
Um grande abraço do coordenador Regional Sul 

IV, Raimundo Scarduelli.
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Somos um Movimento Eclesial abençoado
O 21º. Congresso Sacerdotal e a 27ª. Con-

venção Nacional do Movimento Serra do Brasil, 
realizados nos dias 22 e 23 de agosto de 2014, em 
Florianópolis (SC), foram grandemente abençoa-
dos pelo Senhor da Messe. Sem dúvida alguma, 
vivemos – os mais de quinhentos participantes – 
momentos de profunda espiritualidade, reflexão e 
cordial convivência. Rever os amigos que admi-
ramos e amamos é sempre uma renovada e grande 
alegria. Foi o que sentimos nos dias em que juntos 
estivemos, no decorrer do importante e memorá-
vel evento.

 No decorrer da Convenção foi eleita e em-
possada a nova Diretoria do Movimento Serra do 
Brasil – Conselho Nacional. Na foto acima são 
vistos os novos Diretores. Na ocasião assumiu a 
Presidência o IS Ivo Benedet, de Florianópolis e 

foi eleito, para o próximo período, o IS. Alcides 
Dachery, de Pelotas (RS). Merece destaque espe-
cial o fato de as serranas estarem, cada vez mais, 
assumindo funções no MSB. São vistas as IS Cé-
lia Regina, de Curitiba (PR); Oraida Medeiros, de 
Pelotas (RS); Osley Rodrigues, de Belém (PA) e 
Zélia Lima da Silva, de São Gabriel (ES). 

 Um especial e profundo agradecimento se 
faz necessário, aos organizadores e coordenadores 
do Congresso/Convenção, particularmente aos IS 
Scarduelli, Eduardo Lemos e Ivo Benedet (gravata 
amarela) que, juntamente com os serranos da Capi-
tal Catarinense, tão bem souberam receber os con-
gressistas/convencionais. Parabéns, amigos! Deus 
recompense vocês!

       
   Sebben


