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“Caminho, serviço e gratuidade” são os três pon-
tos principais abordados pelo Papa Francisco 

Caminho. Comentando a passagem evangélica 
em que Jesus envia seus discípulos a anunciar o Evan-
gelho, o Papa disse que Jesus indica um caminho que 
não é um ‘passeio’, e envia-os com uma mensagem: 
anunciar o Evangelho para levar a salvação. “Este – 
acrescentou – é o dever que Jesus dá a seus discípulos. 
Se um discípulo fica parado e não sai, não dá o que 
recebeu no Batismo aos outros, não é um verdadeiro 
discípulo de Jesus: falta-lhe a missionariedade, já que 
não sai de si mesmo para levar o bem aos outros”.

“O caminho do discípulo 
de Jesus é ir além, para levar esta 
Boa Notícia”. Há também outro 
caminho: “o percurso interior, o 
percurso dentro de si, o percurso 
do discípulo que procura o Se-
nhor todos os dias na oração, na 
meditação”. “O discípulo pre-
cisa percorrer este caminho”, afirmou Francisco, 
“porque se não buscar sempre a Deus, o Evange-
lho que levará aos outros será um Evangelho frágil, 
aguado, sem força”. “Este duplo percurso é o duplo 
caminho que Jesus quer de seus discípulos”. 

 Serviço. A segunda palavra. Porque “um 
discípulo que não serve aos outros não é cristão”, 
afirmou o Santo Padre. O discípulo deve fazer o que 
Jesus pregou, nos dois alicerces do cristianismo: 
as Bem-aventuranças e o ‘protocolo’ com o qual 
seremos julgados (Mateus capítulo 25)”.  “Se um 
discípulo não caminha para servir, não serve para 
caminhar. Se a sua vida não é para o serviço, não 
serve para viver como cristão. E ali está a tentação 

do egoísmo: ‘Sim, eu sou cristão, eu estou em paz, 
eu me confesso, vou à missa, cumpro os mandamen-
tos’. Mas o serviço aos outros: o serviço a Jesus nos 
doentes, nos encarcerados, nos famintos, nos des-
pidos. É o que Jesus nos disse que devemos fazer, 
porque Ele está ali! O serviço a Cristo nos outros”.

Gratuidade é a terceira palavra. “Gratuita-
mente vocês receberam, gratuitamente devem dar”, 
é a advertência de Jesus. “O caminho do serviço é 
gratuito – sublinhou Francisco–, porque nós recebe-
mos a salvação gratuitamente, pura graça: nenhum 
de nós comprou a salvação, nenhum de nós a me-
receu. É pura graça do Pai, em Jesus Cristo, no sa-

crifício de Jesus Cristo”. “É triste 
quando encontramos cristãos que 
se esquecem dessas palavras de 
Jesus, quando encontramos co-
munidades cristãs, ou paróquias, 
congregações religiosas, dioce-
ses que se esquecem da gratui-
dade”, disse o Santo Padre. “Por-

que, por trás disso, há o engano de presumir que a 
salvação vem da riqueza, do poder humano”. Três 
palavras, reiterou o Papa: “O primeiro: um caminho 
para anunciar. Segundo, o serviço: a vida do cristão 
não é para si mesmo, é para os outros, como foi a 
vida de Jesus”. E terceiro: “gratuidade. A nossa es-
perança está em Jesus Cristo, que nos envia uma es-
perança que nunca desilude”. Por fim, o Santo Padre 
advertiu, “quando a esperança está na própria como-
didade do caminho ou a esperança está no egoísmo 
de buscar as coisas por si mesmo e não servir os ou-
tros, ou quando a esperança está nas riquezas ou nas 
pequenas seguranças mundanas, tudo isso desmoro-
na. O próprio Senhor o faz desmoronar”.
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Palavra do
Presidente

Irmãos e Irmãs!
Virtude é uma disposição habitual e firme 

para fazer o bem, que leva a pessoa a praticar 
bons atos e a dar o melhor de si. O objetivo da 
vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. As 
virtudes humanas se referem às disposições está-
veis e habituais da inteligência, e da vontade que regulam nossos atos. 
As virtudes teologais levam os cristãos à vivência com Deus. Dentre as 
virtudes teologais, encontramos a virtude da esperança, que responde às 
aspirações de felicidade colocadas por Deus no coração de todo homem. 
Tem como objetivo o reino dos céus e a vida eterna. O impulso da es-
perança nos preserva do egoísmo e nos conduz à felicidade da caridade. 

A busca de exemplo e testemunho da vivência da virtude da es-
perança, nos leva ao encontro de Maria, nossa mãe. Quando do anúncio 
do nascimento de Jesus, o Anjo foi à Maria e lhe disse: Alegra-te cheia 
de graça! O Senhor está contigo! Maria sem entender aquela saudação, 
perturbou-se. Então o Anjo falou: Não tenhas medo Maria! Encontraste 
graças junto de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o 
nome de Jesus. Mas, ainda em dúvida, Maria perguntou ao Anjo: Como 
isto acontecerá se não conheço homem algum? E o Anjo então lhe disse: 
O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com 
sua sombra; por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho 
de Deus. Maria então, na sua simplicidade, humildade e obediência, res-
pondeu: Eis aqui a Serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a Sua 
vontade. E, a partir daquele momento, passou a viver a esperança do 
acontecimento de tudo o que o Anjo havia lhe dito.

Na festa de casamento em Caná, na Galileia, ao faltar o vinho, ela 
disse a Jesus: Eles não tem mais vinho. E mesmo, diante da resposta pouco 
animadora de seu filho, Maria não perdeu a esperança e disse àqueles que 
serviam, façam tudo o que ele disser. Acontecia assim, o primeiro milagre 
de Jesus. Mas, foi lá no calvário, que a esperança de Maria foi fortemente 
testada. O Anjo lhe havia dito que Ele seria grande e agora estava preso 
e sendo condenado. Disse ainda, que Deus lhe traria o trono da cidade de 
Davi, onde Ele reinaria para sempre; e agora estava sendo expulso dela. 
Disse-lhe, que Ele seria Santo e, agora, estava sendo crucificado entre dois 
maus feitores. Entretanto, Maria conservou a sua esperança! Permaneceu 
firme ao pé da Cruz e assistiu ao último suspiro de seu filho. E a sua per-
severança na virtude da esperança a levou a assistir e viver a glória da res-
surreição de seu Filho. Caminhemos com Maria, que com seu Sim incon-
dicional e irreversível, contribuiu para o nascimento de Jesus, o Salvador. 
Rezemos como Maria rezou, com o coração e a alma, para que unidos a 
ela e a seu Filho e justificados pela sua graça, nos tornemos herdeiros da 
vida eterna na esperança.     

Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa
O Patrono do Serra Internacional acaba de ser canonizado pelo Papa 

Francisco. A solenidade aconteceu na Catedral de Washington, nos Estados 
Unidos, no dia 23 de setembro último. São Junípero Serra é considerado 
Herói Nacional, naquele país, por ter dado sua vida no desbravamento e 
catequização dos habitantes, especialmente indígenas, da Califórnia, no Sé-
culo XIII. Fundou dezoito missões. Algumas delas, tornaram-se grandes me-
trópoles, como Los Angeles, San Francisco e outras. Na capa, reproduzimos 
uma das estampas autografadas pelo santo. 

“Um discípulo que não serve aos outros não é cristão”  

“
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“Louvado sejas” é o título oficial da nova e muito aguardada encíclica do Papa Francisco. O títu-
lo não é em latim, como costuma acontecer tradicionalmente, mas num italiano arcaico, falado por São 
Francisco de Assis: trata-se do primeiro verso do famoso “Cântico das Criaturas”. A encíclica é a se-
gunda do Papa Francisco. Lumen Fidei, a primeira, foi escrita em conjunto com o papa emérito Bento 
XVI. A apresentação oficial do documento à imprensa aconteceu no dia 18 de  junho último, e contou com 
a presença do cardeal Peter Turkson, presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz; de John Ziziou-
las, metropolita ortodoxo de Pérgamo, representando o patriarcado ecumênico da Igreja ortodoxa; e do 
prof. John Schellnhuber, fundador e diretor do Instituto Potsdam para Pesquisas do Impacto Climático. 



 Momentos relevantes na vida do 
Patrono Junípero Serra
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Educação e 
Espiritualidade 

Ecológicas!
24.11.1713 - Nascimento em Petra, ilha de Maiorca, Espanha. 

Filho de Antônio Serra e Margarida Ferrer.  
Batizado no mesmo dia, com o nome de Miguel José.

24.09.1730 - Inicio do noviciado, em Palma de Maiorca. 
Passa a chamar-se Frei Junípero Serra.

16.09.1731 - Faz os votos perpétuos de profissão religiosa. 
Inicia os estudos de Filosofia e Teologia.

29.11.1737 - É ordenado Presbítero e nomeado professor de 
Filosofia, no convento de São Francisco. 
Em 1742 recebe o título de doutor, em Teologia.  
Em 1744 é nomeado professor de Teologia da 
Universidade Prima de Maiorca.

Por gestos e palavras, o iluminado Papa Francisco está convi-
dando todos, de modo particular, seus irmãos discípulos missionários 

de Jesus, à construção de mundo novo, feito de verdade, justiça, misericórdia, amor e 
paz. É evidente que nós, do Movimento SERRA, somos urgidos a abraçar a exortação 
apostólica “ Alegria do Evangelho”, a bula de proclamação do jubileu extraordinário 
da misericórdia, os discursos feitos na visita a países da América Latina e a encíclica 
“Laudato sí”, sobre o cuidado da casa comum! Quero me deter um pouco, neste en-
contro, sobre essa carta encíclica de vital importância e urgência para a humanidade.

O Papa Francisco, nessa encíclica ecológica, está atento aos constantes alertas 
da comunidade científica sobre a iminência do aquecimento abrupto do planeta e 
como está sendo devastado, saqueado, pela insanidade de desastrosos. Projetos do ho-
mem que se tornaram o principal inimigo da  casa comum. Diante da situação, o Papa 
coloca a pergunta: “ Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder, às 
crianças que  hoje estão nascendo ?”

Nos  seis capítulos de sua encíclica ecológica, Francisco nos convida a ouvir-
mos os gemidos da terra maltratada e saqueada, propondo urgente mudança de pos-
tura das políticas internacionais, nacionais, locais; das políticas  econômicas, frente 
ao meio ambiente , na defesa global da vida no planeta. Ainda, de maneira incisiva, 
Francisco aponta para outro estilo de vida pessoal e comunitário, indicando caminhos 
para vasa educação e espiritualidade ecológicas.

Outro dia, em encontro sobre gestos e palavras do Papa Francisco, um dos par-
ticipantes  dizia : “exceção feita a certos radicais cegos diante da nova época em que 
vivemos, todos batemos palmas de apoio e admiração ao Papa Francisco! Mas, na 
realidade, dioceses, paróquias, movimentos, seguem seu rumo, sem que nada aconte-
ça de novo”! Pessimismo ? Ajude-nos o Senhor da história para que tal afirmação não 
seja realidade entre nós. Iluminados pela palavra de Deus que nos diz: “ Senhor, tu 
amas tudo o que criaste, não te aborreces por nada que 
fizeste” (Sab.11,24), agarremos a encíclica  “Laudato 
sí”, cantando com São Francisco de Assis:” Louvado 
sejas meu Senhor, com todas as tuas criaturas”. Que 
nosso santo patrono, Frei Junípero Serra, nos ajude, 
em verdadeiro  processo de educação e espiritualida-
de ecológicas a seguirmos sempre avante, de espe-
rança em esperança , sem jamais retrocedermos!                                
      

   D. Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil

28.08.1749 - Inicia sua ‘caminhada missionária’, partindo de Cádiz, Espanha, 
para o Novo Mundo.

06.12.1740 - Chega à cidade de Veracruz, no México, onde inicia seu trabalho missionário.

14.06.1767 - Parte para a Califórnia, então ‘Nova Espanha’, para, com mais 
12 confrades, assumir a coordenação dos trabalhos missionários.

01.04.1768 - Chega a Loreto, de onde parte para fundar nove Missões: 
San Diego Alcalá  (16.07.1769), San  Carlos Borromeu (3.06.1770), 
San Antônio (14.07.1771), San Gabriel (8.09.1771), 
San Luiz Obispo  (1.01.1772), San Juan de Capistrano  (30.10.1775), 
San Francisco (9.10.1776), Santa Clara  (12.01.1777)
 e San  Boaventura (31.08.1782).

28.08.1784 - Ocorre seu falecimento, em Monterey e é sepultado na Missão 
de San Carlos Borromeu, onde se  encontra, até hoje, seu túmulo.
12.12.1948 - Inicio do processo de canonização. 
Em 9.06.1985 é proclamado venerável  
e, em 11.11.1987 é  aprovado milagre atribuído a sua intercessão.

25.09.1988 -  É beatificado, pelo Papa João Paulo II, em Roma, Itália.

23.09.2015 - É canonizado pelo Papa Francisco, em Washington, Estado Unidos.



‘Laudato si’: uma visão geral da encíclica O que o cristão deve levar em sua “mala de viagem” 

Homens e mulheres transformados por um encontro

A esposa se tornou freira. O 
rastafári  se tornou sacerdote

 Refletindo sobre o significado da voca-
ção, Dal Molin disse: “o discernimento nunca é 
fácil” e “não tem nada a ver com as ‘ideias claras 
e distintas’ de Descartes”. Ao acolher a sua voca-
ção religiosa, um jovem encontra a coragem de “ir 
além da lógica das certezas, mas com um ‘mínimo 
denominador comum’ que é a paz consigo mesmo 
e a bem-aventurança no sentido evangélico do ter-
mo”, acrescentou o responsável vocacional da CEI. Um testemu-
nho comovente foi o da irmã Maria Chiara della Trinità, da con-
gregação das Filhas da Igreja, que disse ter recebido uma “dupla 
vocação”, com “duas respostas”: primeiro como esposa, depois 
como religiosa. Viúva há 12 anos, Maria Chiara compreendeu 
que a sua primeira vocação “foi interrompida, mas o seu término 
foi um novo começo”. Em 2 de julho de 2003, quando o mari-
do morreu de repente, Maria Chiara já sabia que Deus fazia par-
te da sua estrada, mas, naquela noite terrível, lançou quase um 
grito a Jesus: “O que queres de mim?”. “Eu tinha um emprego 
estável nos Correios e a oportunidade de fazer carreira, mas en-
tendi que essa atividade não representava a plenitude da minha 
vida. Eu tinha que fazer uma escolha diferente”, disse a freira. 

“Não há vida sem dificuldades. A minha vida ado-
tou uma perspectiva maior, numa família maior”. 
Também com suas peculiaridades, a história da vo-
cação do irmão Francesco Picaro, 31, seminarista 
legionário de Cristo, começou aos 13 anos, logo 
após a confirmação - que ele chama de “sacramento 
da despedida”: ele se afastou da vida sacramental, 
começou a ter amigos alheios à paróquia, passou a 
usar dreadlocks e preferiu as quadras de basquete ao 
oratório. Com cerca de 16 anos, no entanto, o rapaz 
sentiu um desejo intenso de Deus, um desejo de “vi-
ver a Páscoa de um jeito diferente”. Após o Tríduo 

Pascal que passou com os missionários combonianos, ele voltou 
para casa com uma “grande alegria”. Poucos meses depois, Fran-
cesco perdeu a mãe. Sua morte o fez questionar cada vez mais o 
sentido da existência e o levou a recomeçar uma relação com Deus. 
Durante quatro anos, participou de atividades com as crianças da 
primeira comunhão e fez o pós-crisma. Era uma vida semelhante à 
de muitos outros católicos de seus vinte e poucos anos: a paróquia, 
os estudos, os amigos, a namorada. Uma vida virtuosa, mas ainda 
sem plano algum de se tornar sacerdote. “Só que eu sentia que uma 
pessoa me chamava. Era Jesus. Quando a minha vocação ficou 
clara, eu falei com todos os meus amigos e eles não deram bola. 
Já a minha namorada encarou a notícia com mais ‘filosofia’ e me 
disse: ‘Bom, parece que Deus tem os mesmos gostos que eu...’”. 
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O documento é um compêndio extraordi-
nário da doutrina social da Igreja sobre os 

grandes desafios  da humanidade.

A nova encíclica do Papa Francisco, intitulada 
“Laudato si’, sobre o cuidado da casa comum”, lida 
com questões relacionadas à ecologia e ao pleno de-
senvolvimento do gênero humano. Olhando as suas 
187 páginas, o texto tem uma introdução, seis capítu-
los e duas orações finais. No documento, o Santo Padre 
propõe uma ecologia integral, que incorpore claramen-
te as dimensões humanas e sociais, inseparavelmente 
vinculadas à situação ambiental. Nessa perspectiva, o 
Pontífice convida a empreender um diálogo honesto 
em todos os níveis da vida social, facilitando proces-
sos de tomada de decisão transparentes. E lembra que 
nenhum projeto pode ser eficaz, se não for animado 
por uma consciência formada e respon-
sável, sugerindo princípios para crescer 
nesse sentido, em aspecto educacional, 
espiritual, eclesial, político e teológico.

No início da encíclica, o Papa recor-
da o “Cântico das Criaturas” de São Fran-
cisco de Assis, para fazer uma chamada 
urgente para um novo diálogo sobre como 
está sendo construindo o futuro do planeta. 
Necessita-se de talentos e do envolvimento 
de todos – afirma – para reparar os danos causados   pelo 
abuso humano contra a  criação de Deus. 

No primeiro capítulo, dedicado ao “O que está 
acontecendo à nossa casa”, o Santo Padre aborda a po-
luição e as alterações climáticas; a questão da água; a 
perda da biodiversidade; a deterioração da qualidade 
de vida humana e a degradação social; desigualdade 
planetária; as reações fracas; e a diversidade de opi-
niões que existem sobre essas questões. 

No segundo capítulo, intitulado “O Evangelho 
da criação”, o Papa refere-se à luz que oferece a fé; a 
sabedoria das histórias bíblicas; o mistério do univer-
so; a mensagem de cada criatura na harmonia de toda 
a criação; uma comunhão universal; o destino comum 
dos bens; e o olhar de Jesus.

No terceiro capítulo, que trata da “Raiz humana 
da crise ecológica”, Francisco fala sobre a tecnologia: 
criatividade e poder; a globalização do paradigma tec-
nocrático; a crise e consequências do antropocentris-
mo moderno.

No quarto capítulo, que trata de “uma ecologia 
integral”, o Papa reflete sobre a ecologia ambiental, 

econômica e social; ecologia cultural; a ecologia da 
vida cotidiana; o princípio do bem comum; e a justiça 
entre as gerações.

No quinto capítulo, intitulado “Algumas linhas 
de orientação e ação”, o Santo Padre propõe o diálogo 
sobre o meio ambiente na política internacional; o diá-
logo para novas políticas nacionais e locais; o diálogo 
e a transparência na tomada de decisões; a política e 
economia em diálogo para a plenitude humana; e as 
religiões no diálogo com as ciências.

No sexto capítulo, dedicado à “Educação e espi-
ritualidade ecológica”, o Pontífice convida a apostar em 
um outro estilo de vida; por uma educação para a aliança 
entre a humanidade e o meio ambiente; e por uma con-
versão ecológica. Outros temas são: a alegria e a paz, o 
amor civil e político, os sinais sacramentais e os descan-
so da celebração, a Trindade e a relação entre as criatu-
ras, a Rainha de toda a criação e mais além do sol.

O texto conclui com duas orações, 
uma que é oferecida para ser comparti-
lhada com todos os que creem em “um 
Deus criador onipotente”, e a outra pro-
posta para aqueles que professam a fé em 
Jesus Cristo, que rima com refrão “Lau-
dato Si’”, que abre e fecha a encíclica.

O documento aborda a questão am-
biental, a partir de uma abordagem pas-
toral, tendo em conta diferentes aspectos. 

Nessa linha, alguns de seus temas são: a estreita rela-
ção entre os pobres e a fragilidade do planeta; a con-
vicção de que no mundo tudo está conectado; a crítica 
ao novo paradigma e às formas de poder que surgem, a 
partir da tecnologia; o convite a procurar outras formas 
de compreensão da economia e do progresso; o valor 
real de cada criatura; o sentido humano da ecologia; a 
necessidade de debates abertos e honestos; a grave res-
ponsabilidade da política internacional e local; a cultu-
ra do descarte e a proposta de um novo estilo de vida.

Em sua esperada encíclica, o Papa Francisco 
também proclama que a destruição da natureza é um 
pecado mortal moderno, não sem consequências gra-
ves. Porque Deus perdoa sempre, os homens, às vezes, 
mas a terra não perdoa nunca. Ainda assim, salienta 
que nem tudo está perdido, porque os seres humanos, 
capazes de degradar-se até o extremo, podem também 
superar-se, voltar a eleger o bem e regenerar-se.

Na verdade, o texto é um compêndio extraordiná-
rio da doutrina social da Igreja sobre os grandes desafios 
sócioculturais, político-econômicos e religioso-antro-
pológicos que a humanidade enfrenta hoje e no futuro.

Reflexões de Dom Alberto Taveira Corrêa, 
Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará

O que a Igreja e os cristãos devem levar em sua “mala 
de viagem” pelas estradas do mundo, a fim de dar a conhecer o 
nome de Jesus, enquanto esperamos a sua vinda? Em primeiro 
lugar, a experiência pessoal e comunitária do encontro com Je-
sus Cristo, de quem pode repetir, com Maria Madalena, que foi 
anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor”, e contou o que ele lhe 
tinha dito (Cf. Jo 20, 18). Mais do que muitas ideias, cabe-nos 
levar às outras pessoas o relato do que aconteceu conosco, na 
experiência concreta do encontro com o Ressuscitado, porque 
não dá para discutir o que é vivido! Foi-nos dada e riqueza dos 
Sacramentos da Igreja, a partir do batismo! Na estrada, a força 
para não desanimar está na Eucaristia (Cf. 1Rs 19, 8), Pão do 
caminheiro. A unção do Espírito, recebida na Crisma, sustenta 
o ardor de quem se faz apóstolo da Boa Nova. Quando caímos, 
a misericórdia do Senhor se faz presente, na graça da Reconci-
liação. A vida se faz serviço, no Matrimônio ou na Ordem. Na 
doença, a união com o mistério da Morte e da Ressurreição do 
Senhor se encontra no Sacramento da Unção dos Enfermos.

No alforje do cristão, há que se levar uma intensa vida 
de oração, com a linguagem do conhecido peregrino russo: 
“Pela graça de Deus sou cristão, mas pelas minhas ações sou 
um grande pecador. Fui à igreja para ali fazer minhas orações 

durante a liturgia. Estava sendo lida a primeira Epístola de S. 
Paulo aos Tessalonicenses e, entre outras palavras, ouvi estas: 
‘Orai incessantemente’ (1Ts 5, 17). Foi esse texto que se incul-
cou em minha mente, e comecei a pensar como seria possível 
rezar incessantemente, já que um homem tem de se preocupar 
também com outras coisas a fim de ganhar a vida”. O campo-
nês foi de igreja em igreja, para ouvir sermões, mas não en-
controu a resposta que queria. Finalmente, encontrou um santo 
homem de Deus que lhe disse: “A oração interior incessante é 
um anseio contínuo do espírito humano por Deus. A oração do 
peregrino busca sua fonte na Palavra de Deus, lida, meditada, 
rezada, acolhida na Liturgia e vivida. Cada cristão cultive a in-
timidade com a Palavra de Deus, crie o saudável hábito de lê-la 
diariamente. Muitas pessoas dedicam o tempo necessário a um 
capítulo da Escritura por dia. Ler, meditar, orar, contemplar, 
viver! É o roteiro diário do cristão, pelo que não pode faltar 
em sua casa a Bíblia pessoal, que acompanhe todos os passos 
dados. Quando alguém encontra o Senhor Jesus Cristo e a Ele 
adere, muda seu modo de falar e de se expressar, pois nascem 
de seu coração palavras correspondentes à graça que lhe foi 
dada: “Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, 
ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente; 
também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes 
do homem velho e da sua maneira de agir e vos revestistes do 
homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do 
seu criador” (Cl 3, 8-10). 



Dom Antônio Carlos Rossi Keller, Bispo Dio-
cesano de Frederico Westphalen (RS), com seus 
seminaristas e membros da Comunidade Serra da-
quela cidade, por ocasião de visita que lhe fizeram 
serranos de Passo Fundo, tendo à frente o IS Nelso 
Costela, Coordenador Distrital 134; Coordenadora 
Regional SUL III, IS Oraida Medeiros, de Pelotas e 
Secretário Executivo do Movimento Serra do Brasil.

Movimento Serra com os 
seminaristas da Diocese

 O Movimento Serra proporcionou um mo-
mento especial no Seminário Menor Nossa Senho-
ra Medianeira. Os integrantes do Movimento rea-
lizaram uma integração e confraternização com os 
Seminaristas O encontro iniciou com Santa Missa, 
presidida pelo Padre Neimar de Marco. Em seguida, 
houve um momento de apresentação dos meninos e 
dos integrantes do movimento. Logo após aconteceu 
uma confraternização.

Segundo Mário Luiz Sponchiado, represen-
tante do movimento, o objetivo do encontro era que 
os Seminaristas conhecessem o movimento e os par-
ticipantes e soubessem que eles estão sempre rezan-
do por eles. Mário acrescenta que a visita também 
será feita no Seminário Propedêutico e no Seminá-
rio de Filosofia e Teologia em Passo Fundo. O Mo-
vimento Serra é um movimento da Igreja Católica, 
formado por fiéis leigos, homens e mulheres, que 
amam e se dedicam ao trabalho vocacional. Seus 
membros se reúnem para rezar e trabalhar pelas vo-
cações, pelos vocacionados e consagrados. Segundo 
o integrante do Movimento, Lauro Zancan, em Fre-
derico Westphalen, o movimento teve em início em 
1979, vindo de Passo Fundo.

A Vida no Seminário
O Padre Neimar de Marco falou um pouco 

sobre a fase de adaptação pela qual passa o Semi-
nário Menor, desde que ele assumiu a reitoria, em 
março deste ano. “Tem sido um desafio que cum-
primos com muito amor. O que nos é confiado por 
Cristo temos sempre que realizar com amor”. O rei-
tor acrescenta que ele não trabalha sozinho e exis-
tem muitas pessoas envolvidas na formação dos me-
ninos. “Dom Antonio Carlos, nosso bispo, quando 
me pediu para assumir o Seminário, disse que o os 
meninos precisam de um reitor que seja capaz de 
amá-los. E é isso que temos feito. Com amor, pa-
ciência e dedicação estamos trabalhando dia a dia 
pelos nossos seminaristas”.

Padre Neimar tem ajuda dos Vocacionados 
Rodrigo e Antônio, que serão ordenados diáconos 
ainda este ano. Rodrigo auxilia na parte adminis-
trativa e de cuidados com os meninos e Antônio 
auxilia nos estudos, dando aulas de latim. Além 
disso, o Cônego Alexander Mello Jaeger também 
tem trabalhado com os seminaristas, como tam-
bém vários leigos de movimentos como o Serra, 
que estão sempre à disposição. Por fim, o reitor do 
Seminário Menor pediu que a comunidade se sinta 
à vontade para visitar o Seminário. “Quem tem in-
teresse de conhecer o Seminário, a rotina dos me-
ninos e como funciona a nossa vida aqui, é só ligar 
e agendar uma visita. Nós receberemos com todo o 
prazer” destaca Padre Neimar.

Diocese de Frederico Westphalen  
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Destaques

Pe. João Cardo-
so, vigário paroquial 
do Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, 
no Bairro Estreito, 
Florianópolis (SC), 
por ocasião das come-
morações de seus 90 

anos de vida. A Missa solene foi presidida por S. 
Ex.a Dom Agostinho Petry, Bispo Diocesano de Rio 
do Sul (SC). Com o Pe. Cardoso é visto o casal Rai-
mundo e Maria Aparecida Scarduelli, vice-presiden-
te de Programação do Movimento Serra do Brasil.

Dom João Maria Messi, Bispo Emérito de Bar-
ra do Pirai/Volta Redonda, RJ, quando visitado pela 
IS Maria Ilda e IS Ulysses Sebben. Na ocasião ele 
foi presenteado com o livro ‘Memórias do Movi-
mento Serra do Brasil – 50 anos’.

Dom Carmo 
João Rhoden, 
Bispo Diocesano 
de Taubaté, por 
ocasião de visita 
que lhe fizeram 
os IS. Cristino 
Gilmar do Nas-
cimento, Coor-
denador Distrital 
113 e Claudio 
Machado Ramos, 
Presidente da CS 
Papa Francisco, 
de Pindamonhan-

gaba, SP. Na ocasião, Dom Carmo disse: ‘As voca-
ções existem porque Cristo não esqueceu dos seus 
filhos, mas, é preciso que haja promotores do ser-
viço ou pastoral vocacional. Esses devem ser todos 
os cristãos e, de modo especial, os membros do Mo-
vimento Serra’.

Dom Walmor Oli-
veira de Azevedo, 
Arcebispo de Belo 
Horizonte (MG), 
quando ordenava os 
Diáconos Jefferson, 
Marcelo Ricardo e 
Wagner Douglas. A 

IS. Helenita Guimarães Silva – Nininha, participou 
do importante momento, representando o Movimen-
to Serra de cuja CS é presidente.



Mensagem do Santo Padre para o 
89º Dia Mundial das Missões 
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 Entrevista

Mons. Alonso, como você conheceu. 
O futuro beato Óscar Romero?

Eu o conheci em 
Roma em 1974. No 30 
de outubro daquele ano 
veio a Roma – não era a 
primeira vez – e São Jo-
semaria, que o receberia 
uns dias depois, no dia 8 
de novembro, pediu-me 
que o atendesse. Mons. 
Romero tinha sido no-
meado bispo de Santiago 
de Maria, em El Salva-
dor, poucos dias antes de 
começar a viagem.

Mons. Romero disse-me que essa viagem à Ci-
dade Eterna era providencial, porque estava ajudan-
do-o a sair do ambiente habitual, a tomar um pouco 
de distância e a ver, de outros horizontes, o pequeno 
mundo, dizia, que lhe era pesado. Ele sentia o peso da 
responsabilidade da sua nova sede episcopal, e preci-
sava sentir-se ouvido e encorajado.

 
Você guarda alguma lembrança 

dessas épocas?
Para mim essa visita foi uma oportunidade de 

falar com Mons. Romero durante muito tempo e bem a 
fundo. Foram conversas fraternas e muito sacerdotais. 
Entre outras coisas, Mons. Oscar Arnulfo Romero me 
disse que, desde o início dos anos 60, tinha direção es-
piritual com um sacerdote do Opus Dei, Don Juan Az-
nar, que morreu em março de 2004. Mais tarde, conheci 
alguns detalhes desse acordo com Don Juan Aznar. Por 
exemplo, em uma carta de 1970 escrevia: “Ninguém 
além de você entende a minha alma” e, em 1973, ao de-
sejar-lhe Feliz Natal, expressava: “Não esquece nunca 
os seus sábios conselhos”. O beato Óscar Romero era 
um sacerdote agradecido, e fiquei emocionado quando 
soube que ele tinha morrido, justamente enquanto cele-
brava a eucaristia, a ação de graças por excelência.

Como foi o encontro de Mons. 
Romero com São Josemaria?

San Josemaría o recebeu no dia 8 de novem-
bro. A conversa durou quase uma hora e, no final, 
Mons. Romero disse-me que esse encontro tinha 
deixado profundamente impressionado. Disse-me 
que tinha se sentido consolado na sua fé, por São 
Josemaria, e que o fundador do Opus Dei tinha-o 
abraçado, fazendo-lhe sentir-se querido e acompa-
nhado. Mons. Romero definiu São Josemaria como 
“homem de Deus” e aproveitou o encontro para con-
vidá-lo a visitar o Centro América, o que pôde fazer 
em 1975. Mons. Romero também pôde cumprimen-
tar o beato Paulo VI, naquela viagem, e ficou mui-
to feliz por escutar umas palavras de consolo dele. 
Depois, me disse que essa viagem recordava-lhe os 
seus primeiros anos de sacerdócio e o considerava 
como um presente de Deus.

Continuou com esse contato 
nos anos seguintes?

Lembro-me que no dia 26 de Junho de 1978 – 
terceiro aniversário da ida ao céu de São Josemaria – 
veio celebrar a Santa Missa na cripta de Santa Maria 
da Paz, onde então repousavam os restos mortais do 
fundador. Eu o assisti, junto com Mons. Francisco Vi-
ves. Pronunciou uma breve homilia cheia de carinho e 
agradecimento a São Josemaria, destacando que, desde 
o primeiro momento em que se conheceram, sentiu-se 
tratado como um irmão. Palavras que deixou escritas 
também em uma carta. Isso ocorreu, como eu disse, 
em 1978, um ano depois de que Mons. Romero tivesse 
sido nomeado arcebispo de São Salvador. Então, como 
comentou publicamente, fora outro sacerdote do Opus 
Dei, Mons. Fernando Sãenz Lacalle, que o acompa-
nhara espiritualmente.

O que você pensou ao saber da sua morte?
A trágica notícia me causou uma grande emoção 

e, ao mesmo tempo, me surgiu o desejo de acompa-
nhá-lo com a oração e de recorrer à sua intercessão, 
para pedir-lhe pela Igreja na América Latina. Também 
foi um motivo de agradecimento ao Senhor, porque me 
deu a oportunidade de conhecer pessoalmente esse ho-
mem de Deus.

“Monsenhor Romero foi 
um homem de Deus” 

Papa Francisco destaca que a missão é uma 
paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, 

uma paixão pelas pessoas

Queridos irmãos e irmãs,
Neste ano de 2015, o Dia Mundial das Missões 

tem como pano de fundo o Ano da Vida Consagrada, 
que serve de estímulo para a sua oração e reflexão. Na 
verdade, entre a vida consagrada e a missão subsiste 
uma forte ligação, porque, se todo batizado é chamado 
a dar testemunho do Senhor Jesus, anunciando a fé que 
recebeu em dom, isso vale de modo particular para a 
pessoa consagrada. O seguimento de Jesus, que moti-
vou a aparição da vida consagrada na Igreja, é reposta 
à chamada para se tomar a cruz e segui-Lo, imitar a sua 
dedicação ao Pai e os seus gestos de serviço e amor, 
perder a vida a fim de a reencontrar. E, dado que toda 
a vida de Cristo tem caráter missionário, os homens e 
mulheres que O seguem mais de perto assumem plena-
mente esse mesmo caráter.

A dimensão missionária, que pertence à própria 
natureza da Igreja, é intrínseca também a cada forma 
de vida consagrada, e não pode ser transcurada, sem 
deixar um vazio que desfigura o carisma. A missão 
não é proselitismo, nem mera estratégia; a missão faz 
parte da «gramática» da fé, é algo de imprescindível 
para quem se coloca à escuta da voz do Espírito, que 
sussurra «vem» e «vai». Quem segue Cristo não pode 
deixar de tornar-se missionário, e sabe que Jesus «ca-
minha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha 
com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa 
missionária» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 266).

A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, ao 
mesmo tempo, uma paixão pelas pessoas. Quando nos 
detemos em oração diante de Jesus crucificado, reco-
nhecemos a grandeza do seu amor, que nos dignifica e 
sustenta e, simultaneamente, apercebemo-nos de que 
aquele amor, saído do seu coração trespassado, esten-
de-se a todo o povo de Deus e à humanidade inteira; e, 
precisamente desse modo, sentimos também que Ele 
quer servir-Se de nós para chegar cada vez mais perto 
do Seu povo amado (cf. Ibid., 268) e de todos aque-
les que O procuram de coração sincero. Na ordem de 
Jesus – «Ide» –, estão contidos os cenários e os desa-
fios sempre novos da missão evangelizadora da Igre-
ja. Nesta, todos são chamados a anunciar o Evange-

lho pelo testemunho da vida; e, de forma especial, aos 
consagrados é pedido que ouçam a voz do Espírito que 
os chama a partir para as grandes periferias da missão, 
entre os povos onde ainda não chegou o Evangelho.

Para viver o testemunho cristão e os sinais do 
amor do Pai entre os humildes e os pobres, os consa-
grados são chamados a promover, no serviço da mis-
são, a presença dos fiéis leigos. Como já afirmava o 
Concílio Ecumênico Vaticano II, «os leigos colaboram 
na obra de evangelização da Igreja e participam da sua 
missão salvífica, ao mesmo tempo, como testemunhas 
e como instrumentos vivos» (Ad gentes, 41). É neces-
sário que os consagrados missionários se abram, cada 
vez mais corajosamente, àqueles que estão dispostos 
a cooperar com eles, mesmo durante um tempo limi-
tado, numa experiência ao vivo. São irmãos e irmãs 
que desejam partilhar a vocação missionária inscrita 
no Batismo. As casas e as estruturas das missões são 
lugares naturais para o seu acolhimento e apoio huma-
no, espiritual e apostólico.

A missão dos servidores da Palavra – bispos, 
sacerdotes, religiosos e leigos – é colocar todos, sem 
excluir ninguém, em relação pessoal com Cristo. No 
campo imenso da atividade missionária da Igreja, cada 
batizado é chamado a viver o melhor possível o seu 
compromisso, segundo a sua situação pessoal. Uma 
resposta generosa a essa vocação universal pode ser 
oferecida pelos consagrados e consagradas por meio 
de  uma vida intensa de oração e união com o Senhor 
e com o seu sacrifício redentor. Ao mesmo tempo que 
confio a Maria, Mãe da Igreja e modelo de missiona-
riedade, todos aqueles que, ad gentes ou no próprio 
território, em todos os estados de vida, cooperam no 
anúncio do Evangelho, de coração concedo a cada um 
a Bênção Apostólica.
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 O Serra pelo Brasil
São inúmeros os momentos marcantes que, entre outros, merecem ser lembrados em nossa revista. 

Alguns deles nós os lembramos e registramos nestas páginas. Louvamos o Senhor da Messe pelas alegrias, 
pela missão e, especialmente, pelos frutos alcançados, em favor das vocações de especial consagração, 
carisma do Movimento Serra.

Seberi, RS – Visita da IS Oraida, 
Coordenadora Regional SUL III.

Barra do Pirai, RJ – Luiz 
Rodrigues e Pe. Juarez Carvalho 
Sampaio. 

Presidentes do CNSB: Ge-
raldo Ajudarte-Ex, Ivo Benedet-
-Atual e Alcides Dachery-futuro.

Aparecida, SP – Secretário 
Executivo do MSB no Seminário 
Santo Afonso.

Rio de Janeiro, Jacarepaguá, 
em Aparecida, Romaria de 2014.

Guarapuava (PR). IS Ro-
berto Abicalaff presenteando o 
amigo Padre, com a revista.

Sorriso, Curitiba (PR) – 
Encontro Serra do Distrito 108, 
em São Mateus do Sul.

Manoel Ribas (PR) – 
Uma Comunidade Serra consti-
tuída por jovens e adolescentes. à 
sua frente IS Luismar Bridi.

Manaus, AM – Is Gonçala 
Lima, Presidente da Comunidade 
Serra, seu marido e serranos, par-
ticipando de encontro vocacional 
arquidiocesano.

CS. São José de Volta Redonda, RJ – 
Fundadoras da nova Comunidade Serra.

Oliveira, MG – Participantes da Convenção 
Nacional do MSB, em Florianópolis.

Caieiras, SP. Oração da Manhã, na Romaria 
Nacional do MSB, em novembro de 2014.

Belo Horizonte, MG – Nininha, Coordenado-
ra Distrital 160, Maria Mazzarello, Presidente da CS 
e Sacerdotes amigos.

Guarapuava, PR – Posse dos novos Diretores: 
Abicalaff – Vice do CNSB, Melhem – Presidente da 
CS e Bridi  - Coordenador Distrital 168.

São Joaquim da Barra, SP – Irmãs Serra 
em atividade vocacional e jovens membros do Mo-
vimento Serra.

Pelotas, RS – novos membros da CS sendo 
apresentados pela Coordenadora Distrital 115, IS 
Eni Celita Dachery.
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Fundado o Serra em Mamborê, PR
Digno de especial menção é o fato de termos 

encontrado, em Mamborê, na Diocese de Campo 
Mourão (PR), uma Comunidade Serra pronta para 
receber sua Carta de Agregação ao Serra Internacio-
nal e à Pontifícia Obra das Vocações Sacerdotais. A 
nova Comunidade, fundada pelo casal Jorge e Ma-

ria de Lurdes Tonet, tem na presidência a jovem IS 
Elane Santos e conta com mais de trinta membros, 
em sua maioria, jovens casais. Nas fotos abaixo são 
vistos seus membros, por ocasião da visita que lhe 
faziam serranos de Campo Mourão e o ‘peregrino’ 
do Movimento Serra do Brasil.

Agregada a Comunidade Serra 
Nossa Senhora das Dores

A Paróquia de Nossa Senhora das Dores, da 
Limeira, em União da Vitória (PR), que tem na 
presidência o IS João Carlos Marques e Assisten-
te Eclesiástico o Pe. Pedro Paulino da Silva – Frei 
Pedrinho, recebeu sua Carta de Agregação ao Movi-

mento Serra do Brasil, Nº. 567 e demais insígnias. 
Nas fotos abaixo são vistos alguns momentos da Ce-
lebração Eucarística em que foi realizada a solenida-
de, seus membros e visitantes.
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São Junípero
Na oração pelas vocações do Serra 

sempre rezamos suplicando a intercessão 
do Beato Junípero Serra, para que, tralhan-
do com Cristo, se dediquem e sacrifiquem. 
A partir de 23 de setembro ela mudará e pas-
saremos a rezar pela intercessão de São Ju-
nípero Serra.  É uma data importante, tendo 
em vista que o Movimento Serra terá o seu 
patrono um santo de grandes realizações no 
continente americano.  É um momento jubi-
lar, em que devemos agradecer a Deus o privilégio de 
sermos agraciados com um santo. Além de criar missões, 
na costa americana, ele inspirou a criação de muitas ou-
tras, onde trabalhou incansavelmente, desde a sua chega-
da até sua morte. Apesar do sofrimento com suas feridas 
na perna e no pé, buscou sempre amar os irmãos índios, 
procurando dar a eles a dignidade de filhos de Deus.

Talvez, no inicio, pareça ser um pouco estanho re-
zar pela intercessão de São Junípero, mas é assim que de-
veremos, rezar após a sua canonização. Acredito até que 
devamos nos esforçar ao máximo em assimilar a nova ex-

pressão, mas, acima de tudo, rezar com fé e 
esperança, para que possamos sentir a presen-
ça dele, viva, por meio de seu lema de “siem-
pre adelante”. É hora de todas as comunida-
des mostrarmos nas paróquias o presente que 
Deus nos deu, e divulgar o evento com grande 
júbilo. As comunidades Serra de todo o Brasil, 
devem mostrar o seu agradecimento a Deus, 
fazendo com que a sociedade conheça o san-
to apóstolo da Califórnia. É hora de espalhar 

pelas regiões onde exista Serra, por meio de banners, car-
tazes, folders, o evento de canonização e, posteriormente, 
dando a todas as pessoas a oportunidade de conhecê-lo. 

Irmãos e Irmãs Serras de todo o Brasil, vamos, no 
mês de sua canonização, realizar uma grande festa, para 
receber o santo patrono do Movimento e, por que não, 
padroeiro do movimento? Que todos nós o recebamos 
com as mais fervorosas orações ao novo Santo que, com 
certeza, inspirará, mais e mais jovens à vocação sacerdo-
tal e religiosa, para o bem da nossa sociedade.

Luiz Albino de Paiva,  Coordenador

Regional Oeste - A Violência: uma opção da humanidade!
Atualmente, fala-se muito em violên-

cia. E ninguém pode negar que realmente vi-
vemos um momento histórico de grande agi-
tação, envolvendo a violência física e moral, 
praticada de todas as formas inimagináveis 
– violência em casa, na família, entre pais 
e filhos, irmãos, cônjuges, no trânsito, nas 
ruas, nos estádios de futebol, enfim, por todo 
o mundo e em todas as classes e segmentos 
da sociedade. Ela, a violência, atinge, diaria-
mente, a todos nós, de forma direta ou indi-
reta. Sabe-se, também, que ela nunca esteve ausente da 
história da Humanidade. Com um pouquinho de esfor-
ço, é possível encontrá-la em todos os tempos e lugares 
passados. O simples fato de fazermos essa constatação, 
pura e simples, somente, não leva a nada. Alguma coisa 
precisa e deve ser feita no sentido de se transformar essa 
realidade. A grande pergunta é: o que cada um de nós se 
propõe a fazer? Estamos nós dispostos a abrir mão de 
alguma coisa, em prol dessa causa? 

A Humanidade chegou a uma encruzilhada. A op-
ção tem que ser feita. Não há mais por onde ou como 
adiar o enfrentamento dessa realidade. Ou ela continua 
pelos incautos caminhos que vem trilhando e se autodes-

trói, ou dá uma guinada que a levará, final-
mente, à realização do projeto de Homem, 
e, portanto, à realização de uma sociedade 
sadia, justa, amorosa e cooperativa. Porque 
só homens e mulheres sadios, justos, amoro-
sos e cooperativos poderão formar uma so-
ciedade sadia, justa, amorosa e cooperativa. 
Só homens e mulheres, que, independente do 
credo religioso, busquem no Criador, o Sen-
tido de da Vida, e o “outro”, como semelhan-
te e irmão, poderão transformar tal realidade.

Somos, portanto, todos responsáveis por tudo, to-
dos culpados por tudo, inclusive pela violência que, dia a 
dia, mais e mais, toma conta das nossas ruas e dos nossos 
lares. Somos responsáveis, também, porque não assumi-
mos as nossas culpas e não procuramos, num encontro 
franco e honesto com a nossa consciência, traçar novos 
rumos para nossa vida. Só quando houver a transforma-
ção interior (conversão) haverá também a transformação 
da sociedade. A nós cristãos – discípulos de Jesus, cabe 
tão somente, promover e irradiar a paz – aquela paz dese-
jada por Jesus (Jo 20,19), que também é fruto da justiça.

José Ginaldo de Jesus                                                                              
  Regional Nordeste II – Serra Aracaju

 Encontro de Aprofundamento Espiritual, 
em Volta Redonda, RJ

Revestiu-se de pleno êxito o Encon-
tro de Aprofundamento Espiritual de 2015, 
realizado em Volta Redonda, Distrito 176, 
que tem na coordenação a IS Maria Ilda 
Monteiro de Castro. O Encontro, prepara-
do por ela e membros da CS das Camo-
milas Vocacionais, contou com a presença 
de S. Ex.a Dom Francisco Biasin, Bispo 
Diocesano e significativo número de Sa-
cerdotes e religiosas. Foi superior a 300 o 
número de serranos que participaram do 
importante momento de oração, estudo e 
convivência fraterna. Um exemplo para 
o Movimento Serra do Brasil. Nas fotos 
abaixo, vemos a IS Maria Ilda, com o Sr. 
Bispo Dom Francisco e momentos do ex-
traordinário acontecimento ocorrido em 
sua Igreja Particular, que já possui mais de 
50 comunidades Serra. 
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O Movimento Serra, na Diocese de 
Barra do Piraí/Volta Redonda, RJ
O Movimento Serra tem alcançado significativa expansão, no Brasil. Ela tem acontecido, especial-

mente, em Comunidades Paroquiais constituídas de famílias de baixa renda e, em periferias das cidades. 
Exemplo disso é o que está acontecendo na Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, da qual é Bispo 
Diocesano S. Ex.a Dom Francisco Biasin. Lá, graças ao trabalho da incansável IS Maria Ilda Monteiro de 
Castro, já são mais de 50 as comunidades existentes. Vemos, abaixo, os membros de algumas delas, recen-
temente fundadas.

São José, do Açude, que tem, na presidência o IS 
José Afonso dos Santos.

São Pedro, de Belmonte, com o IS Sebastião 
Cláudio de Mendonça.    

São Francisco de Assis, com José Antônio 
Albertine.

Mariana Torres, com Maria José Pereira.

São Lucas, com Janier Andis de Oliveira.

São Benedito, com Gerson Mauro Marques.

Imaculado Coração de Maria, com o IS 
Sancler Bonifácio dos Reis.

Exército de Maria, com Leila Arbache e N. S. 
das Graças, com Carlos Tolentino.

Barra do Pirai, com o IS Oliveiro Pereira da Silva.

São Miguel Arcanjo, com José Henrique da 
Mota.

Vila Brasília, com o IS José Geraldo de Assis. 

Mariana Torres, com o IS João Luiz dos Reis.

São Francisco de Assis, com José Antônio 
Albertine.
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Atualidades
“O que nos une é maior do que o que nos separa” 

O Papa Francisco recebeu em audiência o 
patriarca sírio ortodoxo de Antioquia e de 
todo o Oriente, Mor Ignatius Aphrem II

A Igreja Ortodoxa 
Síria é uma Igreja de már-
tires, desde suas origens até 
agora. No Oriente Médio, 
eles continuam a padecer, 
juntamente com outras 
comunidades e minorias 
cristãs, terríveis sofrimen-

tos causados pela guerra, pela violência e pelas perseguições. 
Quanta dor! Quantas vítimas inocentes! Exclamou o Santo Pa-
dre Francisco no encontro com o patriarca sírio ortodoxo de An-
tioquia e todo o Oriente, Mor Ignatius Aphrem II, acompanhado 
de sua delegação. Depois, na Capela Redemptoris Mater, eles 
rezaram juntos.

Diante dessa situação, “parece que os poderosos deste 
mundo são incapazes de encontrar soluções”, alertou.

Esta visita - disse o Pontífice- reforça os laços de amiza-
de e de fraternidade que unem as nossas Igrejas, a Sé de Roma 
e a Sé de Antioquia. Francisco recordou que Santo Inácio, 
professor de unidade entre os fiéis em Cristo, exortou a “uma 
única oração, uma única súplica, uma única mente, uma única 
esperança no amor” convergir “ao único templo; Deus, ao um 
único altar, ao único Jesus Cristo, que procede do único Pai, 
está com Ele e a Ele retornou”. Ele também convidou a fortale-
cer ainda mais os laços de amizade e fraternidade entre as duas 
Igrejas neste “tempo de provação e dor”. E assim ele pediu 
para agilizar os passos no caminho comum, “a nossa pertença 
à única Igreja de Cristo ao redor do mesmo altar do Sacrifício e 
do louvor”. “Compartilhemos os tesouros de nossas tradições e 
os dons espirituais, porque o que nos une é maior do que o que 
nos separa”, concluiu.

“O perfume de vossa vida será o testemunho” 
No 52º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 

o Papa ordenou 19 novos sacerdotes
O Papa recordou inicialmente que todo o povo santo de 

Deus foi constituído povo sacerdotal, “todos nós!”. No entan-
to, “o Senhor Jesus quis escolher alguns, em particular, para 
que, exercendo publicamente na Igreja, em seu nome, o exer-
cício sacerdotal, em favor de todos os homens, continuassem 
a sua pessoal missão de mestre, sacerdote e pastor”. O bispo 
– observou o Santo Padre – arrisca, ao refletir sobre um voca-
cionado e ao escolhê-lo, “assim como o Pai arriscou com cada 
um de nós”.

O Papa recordou aos futuros sacerdotes, que, quando 
celebrarem a Missa, devem “reconhecer aquilo que fazem. 
Não fazer com pressa!”: “Imitem aquilo que celebram – não é 
um rito artificial, um ritual artificial – pois assim participando 
ao mistério da morte e ressurreição do Senhor, levareis a morte 
de Cristo nos vossos membros e caminhais com Ele na novi-

dade da vida”. “Nunca recusem o Batismo a quem o  pedir!”, 
advertiu o Santo Padre. “E com o Sacramento da Penitência, 
perdoai os pecados em nome de Cristo e da Igreja”: “E eu, em 
nome de Jesus Cristo, o Senhor, e da sua Esposa, a Santa Igre-
ja, vos peço para não vos cansarem de serem misericordiosos. 
No confessionário vocês estarão para perdoar, não para conde-
nar! Imitem o Pai que nunca se cansa de perdoar”.

Ao continuar a traçar o perfil de um verdadeiro sacerdo-
te, Francisco advertiu: “Conscientes de terem sido escolhidos 
entre os homens e constituídos a seu favor para esperar as coi-
sas de Deus, exerçam na alegria e na caridade sincera a obra 
sacerdotal de Cristo, unicamente com a intenção de agradar a 
Deus e não vós próprios. É feio um sacerdote que vive para 
agradar a si mesmo....É um pavão!”.

Por fim, o Papa exorta a serem “ministros da unidade 
na Igreja, na família”, para conduzi-la a Deus Pai por meio de 
Cristo no Espírito Santo”, tendo sempre diante dos olhos “o 
exemplo do Bom Pastor, que não veio para ser servido, mas 
para servir; não para permanecer nas suas comodidades, mas 
para sair e buscar e salvar aquilo que estava perdido”.

 
‘A autorreferencialidade é uma

 doença muito pesada’ 
Na apresentação de sua biografia, “Das periferias do 

mundo ao Vaticano”, o cardeal brasileiro, Dom João Braz de 
Aviz,  destaca que ‘não há lugar para uma Igreja de classes 
e castas’.

Em sua fala improvisada, perante membros de umas 
cinquenta ordens religiosas e vários amigos do Movimento 
dos Focolares, o cardeal brasileiro pediu para “crescer em hu-
manidade” e “ser normais”. “As coisas normais são as que nos 
servem. Reconhecer que somos pecadores, como disse o Papa 
Francisco, mas não corruptos. E que, apesar de tudo, Deus nos 
ama muitíssimo”, destacou. Também alertou que “não há es-
paço para uma vida dupla, fazer uma coisa e dizer outra. Não 
porque seja pecado ou um erro, mas porque temos que oferecer 
constantemente um testemunho claro do que somos”. “Nosso 
rosto – continuou – tem que dizer se somos felizes ou não”. 
“Este é um desafio muito interessante”, reconheceu.

Em seguida, o Cardeal Braz de Aviz indicou outra das 
chaves da vida cristã hoje: “Temos que respeitar profundamen-
te a diversidade. A diversidade é boa. A uniformidade é uma 
doença”. Nesse sentido, lembrou que para o Santo Padre “o 
poliedro, e não a esfera, é a melhor figura para falar da diver-
sidade, porque não esconde as diferenças”. “Não temos que 
transformar o outro, mas amar o outro na diversidade”, insis-
tiu. Deus não entra em nós. Se nós somos o centro, Deus não 
pode entrar. Se somos arrogantes, não existe experiência de 
Deus, só falaríamos de nós mesmos”, assegurou. Além disso, 
o prefeito do vaticano sublinhou que “a reforma que quer fazer 
Francisco é irreversível”. “Todos juntos temos que realizá-la, 
porque a Igreja somos todos os cristãos”, recordou. “Temos 
que viver a experiência juntos. Sozinhos não somos capazes de 
fazer nada”. “Temos que fazê-la com o irmão, com os demais”. 
“Nós devemos caminhar juntos”, insistiu.

Finalmente, ressaltou que “não há lugar para uma 
Igreja de classes e castas”. “Ainda temos uma Igreja dividi-
da em classes”, lamentou. E sobre os leigos, disse que “não 
são proletários do espírito. Não é verdade... São batizados, 
têm a Cristo dentro de si mesmos, seu dom. A vocação cristã 
é viver com todos”. 

A primeira vez no New York Times 
O primeiro milagre do 

Papa Francisco é que o New 
York Times não só tenha de-
dicado espaço para o proble-
ma, mas julga “valiosa” a 
encíclica.

A encíclica ‘Laudato 
Si’ do Papa Francisco, publi-

cada na quinta-feira passada, teve grande repercussão na im-
prensa internacional. O jornal do Vaticano, L’Osservatore Ro-
mano, comenta algumas repercussões que propomos a seguir, 
começando por um artigo intitulado “A primeira vez no New 
York Times” que cita um comentário publicado no Wall Street 
Journal, em 24 de junho.

O artigo de William McGurn define como o primeiro 
milagre do Papa Francisco, o fato de que o New York Times te-
nha dedicado não somente espaço ao tema, mas tenha julgado 
“valioso” o ensinamento do Santo Padre. Talvez nenhum pon-
tífice anterior, escreve McGurn, tenha tido êxito nesta empresa. 
Durante vários anos, destaca o jornalista, “The New York Ti-
mes” fez guerra com vários papas, sobre questões morais como 
o matrimônio ou o valor do nascituro.

Perante a pobreza, a ameaça ambiental ou os danos da 
idolatria do mercado sem freios e sem regras, sua denúncia tão 
forte recorda as duras posturas de Wojtyla, diante dos efeitos de-
vastadores que os regimes totalitários do século XX causavam à 
sociedade, conclui o jornalista. Proteger a casa comum não tem 
futuro, se os homens continuam a ser tratados como mercadoria e 
o abismo entre norte e sul do mundo não diminui, lemos no “Le 
Monde”, do 23 de Junho. “Esta mensagem poderia ser o primeiro 
ato de uma chamada a uma nova civilização”, continua o colu-
nista, citando Edgar Morin do “la Croix”; e esta encíclica terá o 
efeito de “ancorar o papado no século XXI”.

Fátima: 100 anos depois continua a 
ser um convite a buscar a paz 

O cardeal-arcebispo de Aparecida, D. Raymundo Da-
masceno Assis, que esteve em Fátima, Portugal no dia 13 de 
maio passado, por ocasião da Festa de Nossa Senhora, destacou 
os “especiais vínculos de fraternidade e de fé” que unem a “que-
rida pátria Lusitana e o Brasil, Terra de Santa Cruz”. “Sem dú-
vida, o vínculo mais forte, é o da fé católica. Mais forte, ousaria 
dizer, do que a língua comum, que nos permite comunicar com 
facilidade. E, no âmbito da fé que nos une, destaca-se o amor fi-
lial e a devoção à Virgem Santa Maria”, observou Dom Damas-
ceno, na missa de encerramento da peregrinação internacional.

O expresidente da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), durante sua homilia, destacou ainda que 
os dois países estão especialmente unidos por dois “eventos 
marianos”, separados por 200 anos. No Brasil, com “o encon-
tro extraordinário da imagem milagrosa de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida”; enquanto “em Portugal, em 1917”, 
com “a milagrosa aparição de Nossa Senhora aos três pastori-
nhos: Lúcia, Jacinta e Francisco”.

“Os detalhes das devoções que se formam são dife-
rentes”, acrescentou Dom Damasceno, mas é comum o rico 
e profundo ambiente de oração que se cultiva e cresce”. Ele 
recordou que a mensagem que Nossa Senhora deixou na Cova 
da Iria, quase 100 anos depois continua a ser um convite con-
tinuo a buscar a paz. No final da Missa, procedeu-se ao envio 

da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que esta 
quarta-feira inicia uma visita de 12 meses às dioceses portu-
guesas, no âmbito dos preparativos para as comemorações do 
centenário das aparições.

O Papa aos Frades Menores: ‘Conservem a 
autoridade recebida em herança’ 

As pessoas que se reconhecem pobres diante de Jesus são 
salvas. Porém, aquele que acha que não precisa da salvação não 
a recebe, não porque não lhe seja oferecida, mas porque não a 
acolhe. Foi assim que o Papa Francisco falou aos participantes 
do Capítulo Geral da Ordem dos Frades Menores. O Papa estru-
turou o seu discurso em dois elementos essenciais sobre os quais 
refletiu e orou nestes dias: a minoria e a fraternidade.

“A minoria chama a ser e sentir-se pequena diante de 
Deus, encomendando-se totalmente à sua infinita misericór-
dia”, destacou o Pontífice. Além do mais, reconheceu que “a 
perspectiva da misericórdia é incompreensível para os que não 
se reconhecem ‘menores’, ou seja, pequenos, necessitados e 
pecadores perante Deus”. Sobre isso, esclareceu que, quan-
to mais conscientes somos disso, mais próximos estamos da 
salvação, quanto mais convencidos estamos de ser pecadores, 
mais dispostos estamos de ser salvos. 

Salientou a importância de viver “uma existência cristã 
e religiosa sem perder-se em brigas e fofocas, cultivando um 
diálogo sereno com todos, com doçura, mansidão e humildade, 
com meios pobres, anunciando a paz e vivendo sobriamente, 
contentes pelo que se ofereceu”. E isso, explicou o Papa, re-
quer um compromisso decisivo na transparência, no uso ético e 
solidário dos bens, em um estilo de sobriedade e de desapego. 
Por isso advertiu que se estão apegados aos bens e às riquezas 
do mundo, e colocam ali a sua segurança, será justamente o 
Senhor que os despojará de todo esse espírito mundano, para 
preservar o precioso patrimônio de minoria e pobreza ao qual 
são chamados “por meio de São Francisco”.

Os bispos indianos espera ansiosos a canonização
Os rumores sobre uma possível 

iminente canonização da beata Madre 
Teresa de Calcutá suscitou reações 
positivas entre os bispos indianos. 
Conforme relatado à Agência Fides, 
pelo pe. Stephen Alathar, vice-secre-
tário geral e porta-voz da Conferência 
Episcopal Indiana, os bispos “estariam 
extremamente felizes e gratos com o 
Santo Padre e esperam, com todo co-
ração, que a canonização de Madre Te-

resa de Calcutá possa acontecer durante o ano jubilar da Mise-
ricórdia”. O porta-voz da igreja siro-malabrese, Paul Thelakat, 
considerou recentemente possível uma canonização de Madre 
Teresa, em setembro de 2016.

Padre Alathar também definiu a fundadora das Missio-
nárias da Caridade, um “símbolo universal de misericórdia e 
compaixão”, considerou a sua eventual canonização “um for-
te encorajamento e apoio para a missão da Igreja na Índia”. 
Embora o trabalho da beata tenha sido recentemente objeto de 
críticas dos fundamentalistas hindus, Alathar sublinhou que “a 
maioria dos cidadãos indianos, de todas as religiões, valoriza e 
ama a figura de Madre Teresa”, cuja obra “continua a inspirar 
os cristãos no contexto indiano”.
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RelatórioMovimento Serra na Amazônia
RELATÓRIO: da viagem/peregrinação do 

IS Ulysses Sebben, em visita ao Distrito 134-RS; 
dos dias 14 a 17 de maio de 2015.

Dia 14 e 15 – 23h55 
Saída de União da Vitória (PR), 5h chegada 

a Passo Fundo, 7h parte para Frederico Wesphalen, 
14h em  Seberi e 20h retorno a Passo Fundo (RS).

10h – Em Fredericio Wesphalen (RS). Con-
duzido pleo IS Nelso Costela, Coordenador Distri-
tal 134 e acompanhado pela IS Oraida Laroque de 
Medeiros, de Pelostas (RS), Coordenadora Regional 
SUL II-RS, foram recebidos pelo casal IS. Mário 
Luis e Maria de Fátima  Sponchiado e membros da 
Comunidade Serra local. Realizaram visita a Dom 
Carlos Antônio Rossi Keller, Bispo Diocesano, com 
quem mantiveram excelente diálogo e, em seguida, 
foram até o Seminário Diocesano. Lá, juntamente 
com o Sr. Bispo, conversaram com os seminaristas e 
conheceram as magníficas instalações, recentemen-
te reformadas. Em seguida, foram agraciados, oelos 
serranos locais, com almoço. 

14h – Reunião em Seberi (RS), com o Pe. 
Alex Alexander Mello Jager, Pároco e Assistente 
Eclesiástico da Comunidade Serra da Paróquia e 9 
de seus membros. A reunião, muito proveitosa, teve, 
como finalidade reativar aquele Serra que se encon-
tra inativo. Os serranos de Frederico Wesphalen rea-
lizarão o trabalho de acompanhamento. De retorno 
a Passo Fundo, foi recebido na residência do casal 
IS Jose Miguel e Iracema R. da Silva, por quem foi 
gentilmente hospedado, nos dois dias que lá esteve.

Dia 16 – Sábado
9h – Conduzido pelo IS José Miguel, realiza 

visita a Dom Urbano José Allgayer, Bispo Emérito 
de Passo Fundo (RS). Foram recebidos com gran-
de carinho e certa emoção, pelo querido Bispo que 
sempre acompanhou e apoiou o Movimento Serra, 
em sua Diocese. Em seguida visitou o IS Pedro Al-
cino Bervian e o Pe. Diego L. Tonet.

14h – Visitou, sempre acompanhado do IS José 
Miguel, os casis Nélio e Elzira Maria Trentin e Plinio e 
Rosa Graziotin, fundador do Serra de Passo Fundo, to-
dos com idade avançada e dificuldades de locomoção.

17h – Juntamente com os IS Nelso Costela, 
Coordenador Distrital 134-RS, Oraida Medeiros, 
Coordenadora Regional SUL III-RS e outros serra-
nos, visitou Dom Pedro Ercílio Simon, Arcebispo 
Emérito de Passo Fundo, com quem permaneceram 
por mais de uma hora, mantendo alegre e saudoso 
diálogo. Dom Ercílio foi o grande responsável pela 
realização do Congresso Sacerdotal de Passo Fun-
do, promovido pelo Movimento Serra do Brasil e os 
serranos locais, acontecido, com grande êxito, em 
agosto de 2005.

19h – Participou de proveitosa reunião com 
os membros da Diretoria da Comunidade Serra de 
Passo Fundo, seguida de jantar de confraternização.

Dia 17 – Domingo
8h – Chegada ao local do Encontro de Apro-

fundamento Espiritual do Distrito 134, nas depen-
dências da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. 

9h -  Início do Encontro, com a chegada dos 
irmãos e irmãs serranos de Frederico Westphalen e 
de Passo Fundo, em número superior a 70. A Co-
munidade Serra de Frederico tem na presidência o 
IS. Mário Luis Sponchiado e a de Passo Fundo o IS. 
José Miguel R. da Silva. O magnífico encontro foi 
preparado e dirigido pelo IS. Nelso Costela, Coorde-
nador Distrital 134-RS e contou com a participação 
dos presidentes das Comunidades Serra presentes e 
dos convidados IS. Ulysses Sebben, representante 
do Movimento Serra do Brasil e IS. Oraida Laro-
que de Medeiros, Coordenadora do Regional SUL 
III, que proferiram palestras. Foi palestrante, ainda, 
o Pe. Nelson Tonello, Pároco da Paróquia Santo An-
tônio, onde foi realizado o encontro. 

Agradecimento 
Agradecimento muito especial aos ser-

ranos de Passo Fundo e Frederico Wesphalen, 
pelo acolhimento e magnífico trabalho que 
vêm realizando em favor das vocações, dos 
vocacionados e dos consagrados.

Membros da Direto-
ria Executiva do Movimento 
Serra do Brasil, reunidos em 
Florianópolis, para a Reunião 
Ordinária, sob a presidência 
do IS Ivo Benedet. A reunião 
foi preparada pela IS Luiza 
Rosa Schaefer.

Participantes da reunião: Ivo Benedet, de Florianópolis; Roberto Sobral, do Rio de Janeiro; Alcides Dachery e espo-
sa Eni, de Pelotas;  Raimundo Sacarduelli, de Florianópolis; Célia Maria Hauffe, de Curitiba e Maria Luiza, de Aparecida.

Reuniões em Seberi e Passo Fundo (RS), por ocasião da visita dos IS. Oraida Medeiros, Coordenadora 
Regional SUL III-RS e Ulysses Sebben, representante do Conselho Nacional Serra do Brasil.

Visita do representante do Movimento Serra do Brasil ao Bispo Emérito de Passo Fundo, Dom Pedro Ercílio 
Simon; Pe. Diego Tonet e Pedro Bervian, sempre acompanhado pelo IS José Miguel R. da Silva.
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Novas Comunidades Serra
Dá-nos imensa alegria sentirmos o apoio 

dos Senhores Bispos e Presbíteros, em nosso tra-
balho e missão de rezar e trabalhar pelas voca-
ções de especial consagração: Sacerdócio Minis-
terial e Vida Religiosa Consagrada. Em recentes 
datas, tivemos a alegria de participar de reuniões 
e encontros para fundação de novas Comunida-
des Serra em várias partes do país. Estivemos 
em Manaus (AM), Volta Redonda (RJ), Campo 
Mourão (PR) e Pindamonhangaba (SP). Em to-
das as localidades o Serra foi recebido com gran-
de alegria e entusiasmo. Em todas as localidades 
citadas e outras mais, contamos com o apoio e 
presença do Senhor Bispo e do Padre Assistente 
Eclesiástico. Uma maravilha, uma bênção.

Nas fotos acima, vemos os membros da CS 
de Mamborê (PR) – Distrito 131, que tem na pre-
sidência a jovem IS Elane Santos. A comunidade 

foi fundada e está sendo acompanhada pelo casal 
Jorge Luiz e Maria de Lurdes Tonet. Na segunda 
foto são vistos membros das Comunidades Serra 
que acabam de receber sua bandeira. Elas são de 
Volta Redonda (RJ) e têm como fundadora e per-
manente incentivadora a IS Maria Ilda Monteiro 
de Castro. Com ela é visto o Pe. Juarez Carvalho 
Sampaio, que  tem dado grande apoio ao traba-
lho da IS Ilda e ao Movimento Serra.

A Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda 
é a que possui o maior número de Comunidades 
Serra do Brasil, já passou do cinquenta e, pra-
ticamente, a cada mês novas são formadas. Os 
próprios Padres solicitam a presença da IS Ilda 
Maria, para que apresente o Movimento aos pa-
roquianos e grupos de oração. Deus seja louvado!

       
    Sebben




