
Padre Junípero Serra
é o Santo Patrono do Serra Internacional



Hoje encontramo-nos aqui, podemos encon-
trar-nos aqui, porque houve muitos que tiveram a 
coragem de responder ao chamado; muitos que 
acreditaram que «na doação a vida se fortalece, e 
se enfraquece no comodismo e 
no isolamento» (Documento de 
Aparecida, 360). Somos filhos 
da ousadia missionária de muitos 
que preferiram não se fechar «nas 
estruturas que nos dão uma falsa 
proteção (...), nos hábitos em que 
nos sentimos tranquilos, enquanto 
lá fora há uma multidão faminta» 
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 
49). Somos devedores de uma Tra-
dição, de uma cadeia de testemunhas que tornaram 
possível que a Boa Nova do Evangelho continue a 
ser, de geração em geração, Nova e Boa.

E hoje recordamos uma dessas figuras que sou-
beram testemunhar nestas terras a alegria do Evange-
lho: Padre Junípero Serra. Soube viver aquilo que é 
«a Igreja em saída», esta Igreja que sabe sair e ir pe-
las estradas, para partilhar a ternura reconciliadora de 

Deus. Soube deixar a sua terra, os seus costumes, teve 
a coragem de abrir sendas, soube ir ao encontro de 
muitos aprendendo a respeitar os seus costumes e as 
suas características. Aprendeu a gerar e acompanhar 

a vida de Deus nos rostos daqueles 
que encontrava, tornando-os seus 
irmãos. Junípero procurou defender 
a dignidade da comunidade nativa, 
protegendo-a de todos aqueles que 
abusaram dela; abusos que hoje 
continuam a encher-nos de pesar, 
especialmente pela dor que provo-
cam na vida de tantas pessoas.

Escolheu um lema que inspi-
rou os seus passos e plasmou a sua 

vida: «Sempre avante». Soube-o dizer mas, sobretu-
do, viver. Essa foi a maneira que Junípero encontrou 
para viver a alegria do Evangelho, para que não se 
anestesiasse o seu coração. Foi sempre avante, por-
que o Senhor espera; sempre avante, porque o irmão 
espera; sempre avante por tudo aquilo que ainda ti-
nha para viver; foi sempre avante. Como ele então, 
possamos também nós hoje dizer: sempre avante.
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Palavra do
Presidente

Um padre como Frei Juní-
pero Serra sempre vale a pena

No Capitólio de Washin-
gton, que é o Panteão dos He-
róis da Nação, encontra-se a 
estátua de um padre católico, 
um frade manco e estrangeiro. 
Toda a Califórnia, todo o Méxi-
co, o Mundo Espanhol na Euro-
pa e nas Américas, estão come-
morando a canonização desse 
extraordinário semeador de cidades, de civilização e fé. 
O Movimento Serra, presente em muitas das principais 
cidades do mundo e do Brasil, se alegra com a insigne 
honra de ter seu Patrono; o mais insigne andarilho prega-
dor do cristianismo em terras do México e da Califórnia, 
elevado às honras dos altares. 

A maior epopeia missionária das Américas não se 
fez com acomodações. Foi tão marcante e incontida por 
causa disso. E imortal, como se vê. A Frei Junípero Serra 
já canonizou o mundo por onde andou. E o canonizou a 
História. Agora a Igreja, com o querido Papa Francisco, o 
canonizou, também. Mais de duzentos anos não represen-
tam senão dois dias da História da Igreja Eterna de Cristo, 
e sabe ela que o estado de fricção permanente contra forças 
adversas tem sido, já mesmo antes das Catacumbas e da 
destruição de Pompeia, o clima indispensável para a trans-
missão da Vida. A História, que não perdoa, já disse que um 
homem, um cristão e um padre como Frei Junípero Serra 
sempre vale a pena (Frei Elziário Schmitt).

Meu irmão, minha irmã Serra, agradeçamos por essa 
tão grande graça, a de termos como nosso protetor e inter-
cessor junto do Senhor da Messe, São Junípero Serra.     

Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa
O Patrono do Serra Internacional é, agora, São Junípero Serra

A partir de 23 de setembro passado, o Patrono do Serra Internacional, Padre 
Junípero Serra é São Junípero Serra. Vários serranos brasileiros, então membros do 
Conselho Diretor do Serra Internacional, foram signatários do pedido de canoniza-
ção encaminhado ao Santo Padre o Papa João Paulo II, já no início do Terceiro Mi-
lênio. A caminhada foi longa. Iniciada com a Beatificação, em setembro de 1988. Um 
dos atos de relevância da visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, foi declarar 
o Padre Junípero Serra, SANTO da Igreja Católica e elevá-lo às honras dos altares.

Sempre avante 
Papa Francisco, na Homilia da Missa de Canonização 

do Padre Junípero Serra (23-09-2015)

“

Papa Francisco, no Encontro Mundial da Família
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“Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, 
não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa per-
feita nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. 
Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento 
saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O 
perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência es-
piritual. Sem perdão a família se torna uma arena de conflitos 
e um reduto de mágoas.

Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do 
coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno 
que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não 
perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida 
e não de morte; território de cura e não de adoecimento; palco de perdão e não de culpa. O perdão 
traz alegria onde a mágoa produziu tristeza; cura, onde a mágoa causou doença.”Padre Junípero Serra

é o Santo Patrono do Serra Internacional



Canonização do Patrono Junípero Serra
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Chamados à Santidade
Junípero Serra, patrono do 

SERRA Internacional, foi canoni-
zado pelo amado papa Francisco! 
A solene cerimônia da canonização  
aconteceu na catedral de Washin-
gton, nos Estados Unidos, no dia 
23 de setembro último. Podemos, 
diante do maravilhoso evento, nos 
perguntar: E daí? Quais as conse-
quências concretas disso em nossa 
vida, na vida do Movimento SER-

RA? Já tínhamos, em Junípero Serra, um intercessor junto a Jesus! O reconhecimento 
oficial, por parte da Igreja, de suas virtudes heroicas, é motivo de alegria para todos e 
incentivo para que sigamos seu testemunho de fé, esperança e amor.

São Junípero Serra nos pede, ainda, muito mais! No seguimento de Jesus, somos 
convocados à santidade. Ele nos diz que a Trindade santa nos quer santos. “... sede per-
feitos como o Pai celeste é santo”(Mt. 5,48). A Bíblia é clara quando nos diz que “só 
Deus é santo” (Is.6,3); Jesus Cristo foi proclamado, inclusive pelos demônios, como 
“santo de Deus” (Lc.4,34). Jesus ressuscitado, vencedor da morte, ”envia seu Espírito 
Santo sobre a história e toda carne” (Jo.20,22). O Concílio Vaticano II insiste em que 
todos somos chamados à santidade. Para todo cristão, ser santo, santa, hoje, consiste em 
assumir o estilo de vida de Jesus, sempre em íntima comunhão com o PAI, ungido pelo 
Espírito Santo para o compromisso com a construção do Reino de Deus, feito de amor, 
misericórdia, justiça e paz.

São Junípero Serra nos convida à conversão pessoal, comunitária. Todo Movimen-
to SERRA é convidado à conversão, na vivência da contemplação. Vida mística, de ora-
ção centrada na Eucaristia! Conversão que nos coloca em constante, fervorosa, oração 
em favor dos ministros ordenados, das vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, de 
todas as vocações. Conversão para que sejamos Movimento autenticamente missionário; 
Igreja em saída, formadora de novas comunidades pelo vigor da Palavra. Novas comuni-
dades, a partir da comunidade familiar, alimentadas pelo Pão vivo descido do céu. Movi-
mento que marca significativa presença nas Dioceses, paróquias, na organização, anima-
ção, da Pastoral Vocacional, do Serviço de Animação Vocacional. Movimento repleto de 
misericórdia que vai ao encontro das periferias humanas e geográficas, contemplando na 
carne dos pobres a própria carne de Jesus! São Junípero Serra foi autêntico, incansável, 
missionário, andarilho de Deus nas estradas da vida, ao encontro das pessoas. Amou, de 
modo radical, à Santíssima Trindade e ao próximo e, por isso, é santo.

A isso tudo nos convida a canonização de Junípero Serra, nosso santo patrono! 
Seguindo seu exemplo, olhos fixos em Jesus, Caminho, Verdade, Vida, deixando-nos 
plasmar pelo Espírito Santo, vamos ouvindo a recomendação do santo patrono: “Avante! 
Sempre em frente, sem jamais desanimar”.  São Junípero Serra, rogai a Deus, por nós!               

       
D. Angélico Sândalo Bernardino

    Assistente Episcopal do Movimento

Washington, USA
Missa da Canonização do Beato Junípero Serra, Patrono do Serra Internacional. S.S. o Papa 
Francisco presidiu a solene Liturgia, acompanhado por inúmeros Bispos, Presbíteros e Diá-
conos, no Santuário Nacional da Imaculada Conceição, na capital dos Estados Unidos da 
América, na tarde do dia 23 de setembro último.

Aparecida, SP
A Comunidade Serra de Aparecida, tendo à frente 
o IS Orlando Pereira Reis, esteve reunida para Ce-
lebração de Ação de Graças pela Canonização do 
Patrono do Serra Internacional Junípero Serra, na 
tarde do dia 23 de setembro último, por ocasião da 
solenidade presidida por S. S. o Papa Francisco, em 
Washington, USA.

Petrópolis, RJ
Comunidade Serra de Petrópolis, após Celebração 
Eucarística de Ação de Graças pela Canonização do 
Patrono São Junípero Serra. A celebração foi  pre-
sidida pelo Mons. Giorgio Facchin, primeiro As-
sistente Eclesiástico. Estiveram presentes os casais 
fundadores Augustinho e Maria das Dores Pereira e 
Cinésio Jorge e Lenir Maria Vogel.



“Deus abençoe a América!” 
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São José dos Pinhais, PR
Após a Missa de Ação de Graças pela canonização 
de São Junípero Serra. Foi celebrada pelo Pe. Tacia-
no Nascimento Rolin e coordenada pela IS Albani 
Buher, Presidente da Comunidade Serra.

Pelotas, RS
Os serranos de Pelotas, por ocasião da Celebração de Ação de Graças pelo Canonização do Patrono Junípe-
ro Serra.  Coordenaram o ato as IS Sandra da Silva e Flora Pereira, membros da Comunidade Serra.

Marília, SP
Membros da Comunidade Serra 
ao término do Rosário em Ação de 
Graças pela Canonização do Patro-
no do Serra Internacional, São Ju-
nípero Serra. A oração foi presidi-
da pela IS Elisabete Satomi Zaha, 
Coordenadora do Distrito 110-SP.

Curitiba, PR
Dom José Mário, Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom 
Pedro Fedalto, Bispo Emérito, Monsenhor Fran-
cisco e Padres formadores do Seminário São José, 
da Arquidiocese, por ocasião de Missa em Ação de 
Graças pela Canonização do Padre Junípero Serra. 

Formosa, GO
Membros da Comunidade Serra de Formosa e For-
mosinha, reunidos para a reza do Rosário Vocacio-
nal em Ação de Graças pela canonização do Patrono 
do Movimento Serra, Pe. Junípero Serra.

Guarapuava, PR
Pe. Acácio, Vigário Geral da Diocese de Guarapua-
va; Pe. José Alir, Assistente Eclesiástico e membros 
do Serra, após Celebração Eucarística de Ação de 
Graças pela canonização do Pe. Junípero Serra.

Discurso do Papa na cerimônia 
de despedida no Aeroporto 

Internacional da Filadélfia, 
domingo 27 de setembro de 2015.

 
Amados Irmãos Bispos, queridos amigos!

Os meus dias entre vós passaram rápido, 
mas cheios de graça para mim e – espero – tam-
bém para vós. Neste momento em que estou 
para partir, sabei que o faço com o coração cheio de 
gratidão e esperança.

Sinto-me grato a todos vós e a quantos trabalha-
ram ardorosamente para tornar possível e preparar o 
Encontro Mundial das Famílias. Agradeço de modo 
particular ao Arcebispo Chaput e à arquidiocese de Fi-
ladélfia, às autoridades civis, aos organizadores e aos 
inúmeros voluntários e benfeitores que contribuíram 
cada qual segundo as próprias possibilidades.  Agrade-
ço ainda às famílias que partilharam os seus testemu-
nhos durante o Encontro. Não é fácil falar abertamente 
do próprio percurso na vida! Porém a sua sinceridade e 
humildade diante de Deus e de nós mostraram a beleza 
da vida familiar e toda a sua riqueza e variedade. Rezo 
para que estes dias de oração e reflexão sobre a impor-
tância da família para uma sociedade sadia possam en-
corajar as famílias a continuarem a lutar pela santidade 
e a verem a Igreja como uma companheira fiel em toda 
e qualquer prova que tenham de enfrentar.

No final da minha visita, quero agradecer 
também a todos os que trabalharam para a minha 
estada nas arquidioceses de Washington e Nova 
Iorque. Particularmente comovente para mim foi a 
canonização de São Junípero Serra, que lembra a to-
dos nós a chamada para ser discípulos missionários, 
bem como parar pessoalmente, junto com irmãos de 
outras religiões, no Ground Zero, local que recorda 
de forma eloquente o mistério do mal; mas sabe-
mos com toda a certeza que o mal não terá jamais 
a última palavra e que, no plano misericordioso de 
Deus, triunfarão sobre tudo o amor e a paz. Senhor 
Vice-Presidente, peço-lhe para renovar ao Presiden-
te Obama e aos membros do Congresso a minha gra-
tidão, juntamente com a garantia das minhas orações 
pelo povo americano. Esta terra foi abençoada com 

enormes dons e oportunidades. Rezo para que sejais 
bons e generosos guardiões dos recursos humanos e 
materiais que vos foram confiados.

Agradeço ao Senhor por ter contemplado a fé 
da Igreja bem radicada neste País, como se manifes-
tou nos nossos momentos de oração em conjunto e 
se mostrou em muitas obras de caridade. Jesus diz 
nas Escrituras: «Em verdade vos digo: Sempre que 
fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeni-
nos, a mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 40). As aten-
ções que tivestes para comigo e a vossa recepção 
são sinal do vosso amor e fidelidade a Jesus. E é-o 
também a solicitude pelos pobres, os doentes e os 
sem-abrigo, os imigrantes, a vossa defesa da vida 
em todas as suas fases, bem como a preocupação 
com a vida familiar. Em tudo isto, reconheceis que 
Jesus está no meio de vós e que, cuidar um do outro, 
é solicitude pelo próprio Jesus.

No momento da partida, peço a todos vós, 
especialmente aos voluntários e benfeitores que se 
prodigalizaram pelo Encontro Mundial das Famí-
lias, que não deixeis apagar-se o vosso entusiasmo 
por Jesus, pela sua Igreja, pelas nossas famílias e a 
família maior da sociedade. Possam estes dias, pas-
sados juntos, dar frutos que permaneçam, e a gene-
rosidade e solicitude pelos outros possa continuar. 
Assim como recebemos muito de Deus – dons ofe-
recidos a nós gratuitamente e não merecidos pelas 
nossas forças –, assim, em troca, procuremos tam-
bém dar gratuitamente aos outros. Queridos amigos, 
abraço-vos a todos no Senhor e confio-vos aos ma-
ternos cuidados de Maria Imaculada, Padroeira dos 
Estados Unidos. Rezarei por vós e vossas famílias, 
e peço-vos, por favor, para rezardes por mim. Deus 
vos abençoe a todos. Deus abençoe a América!
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Destaques

S. Ex.a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, Bispo 
Diocesano de Oliveira (MG), recebendo visita da IS 
Nininha – Helenita Guimarães Silva, Coordenadora 
do Distrito 160, de Belo Horizonte.

Dom José Mário Stroeher, Bispo Diocesano de 
Rio Grande, RS com os serranos Ivo Benedet, 
Presidente e o casal Alcides e Eni Dachery, Pre-
sidente Eleito do Movimento Serra do Brasil, por 
ocasião do Encontro de Aprofundamento Espiri-
tual do Distrito 115.

Pe. Regis Soczek Bandil, Assistente Eclesiástico da 
CS ‘Cidade Sorriso’, de Curitiba (PR), com os ca-
sais José Davi / Jussara Maria e Antoninho / Terezi-
nha. São vistos com serranos do México e Nigéria, 
em Washington, USA, por ocasião da canonização 
do Pe.Junípero Serrra.

Diácono Latifo Fonseca com o casal Antônio 
Carlos e Terezinha, membros da Comunidade 
Serra Cidade Sorriso, de Curitiba (PR), por oca-
sião da Ordenação Diaconal do Latifo, ocorrida 
na Paróquia Maria Auxiliadora, em Pemba, Mo-
çambique., África. 

Pe. Dal Bó, Re-
dentorista, é o 
novo Assisten-
te Eclesiásico 
da Comunidde 
Serra de Apa-
recida que tem 
na presidência 
o IS Orlando 
Pereira Reis.

 Entrevista
Serva de Deus, Madre 

Cecília, uma brasileira a 
caminho dos altares 

Entrevista com a Irmã Irma Madalena Calgarôto, 
Franciscana do Coração de Maria, de Piracicaba, SP, 
que trabalha diretamente com a Causa de Canonização 
da Fundadora de sua Congregação, Madre Cecília. Bra-
sileira, viúva, Madre Cecília, faleceu aos 98 anos dei-
xando para suas Irmãs de Congregação grande exemplo 
de santidade. “Silenciosamente como Maria aos pés da 
Cruz, Madre Cecília sabia só agradecer e sorrir”. 

Quem foi Madre Cecília? 
Madre Cecília nasceu em 1852, em Piracicaba 

(SP), filha de Pedro Liberato de Macedo e Rosa Martins 
Bonilha os quais tiveram nove filhos, sendo ela, Antônia 
Martins de Macedo, nome de Batismo, a 5ª filha.

Seu ideal, desde jovem,  era o de se consagrar a 
Deus na Vida Religiosa. Não conseguindo realizar seu 
projeto, aos 35 anos, por determinação de seu pai, casou-
-se com Francisco Borges Ferreira e após 5 anos ficou 
viúva com três filhos: Rosa, João e Antônio. No entanto, 
em 1890 chegaram a Piracicaba os Frades Capuchinhos, 
vindos de Trento, Itália, trazendo grande renovação à vida 
cristã na cidade. Dona Antônia ingressou, então, na Ordem 
Franciscana Secular e foi sua primeira ministra, recebendo 
o nome de Irmã Cecília com o qual ficou conhecida.

No dia 6 de janeiro de 1896, Ir. Cecília expressou a 
ideia que andava na sua mente: de levar uma vida de ora-
ção e trabalho, se dedicar ao apostolado das almas, auxi-
liando os nossos Capuchinhos em suas árduas missões. 
Esta inspiração foi acolhida e incentivada pelo Diretor 
Espiritual, Frei Luiz Maria de São Tiago, OFMCap, e 
pelo Pároco Pe. Francisco Galvão Pais de Barros. Assim, 
no dia 2 de fevereiro de 1898, foi inaugurado o “Asilo 
Coração de Maria Nossa Mãe”, para acolher meninas ór-
fãs e desvalidas. 

Que grandes virtudes a Sra. destacaria, en-
quanto filha espiritual, em “Mamãe Cecília”?

A Serva de Deus, Madre Cecília como expressou 
Frei Patrício Sciadini na apresentação do livro “Um Cora-
ção de Maria”, “foi uma pessoa rica de vida, de oração e 

especialmente de uma espi-
ritualidade simples, cotidia-
na, mas profundamente en-
raizada na Palavra de Deus. 
Na sua vida encontramos 
períodos obscuros, doloro-
sos, que soube aceitar com 
profunda dignidade. Silen-
ciosamente,  como Maria 
aos pés da Cruz, Madre 
Cecília sabia só agradecer e 
sorrir. Sabia passar longas horas na silenciosa escuta do 
Mestre Divino que a instruía na verdadeira sabedoria”. As 
virtudes que mais nos chamam atenção na vida da Serva 
de Deus é,  sem dúvida,  a Fé e a Confiança na Divina Pro-
vidência; creio que a virtude que moveu toda sua vida foi 
a entrega à vontade de Deus. Desde a Inspiração recebida, 
sempre colocou como critério de suas ações a Vontade de 
Deus: “... poderei isto e muito mais, basta saber ser esta a 
Vontade de Deus”. Em suas orações deixa entrever esta 
disposição primeira, procurando, em tudo, servir à maior 
Glória de Deus. Tinha grande devoção e amor à Eucaristia, 
indo à Missa diariamente, fazendo adoração ao Santíssimo 
todos os dias na Capela do Asilo, e, sobretudo, a certeza de 
que a sua força vinha da Eucaristia e do seu amor a Maria. 
Ela mesma se oferecia com Cristo, por Cristo e em Cristo 
em todas as intenções de Jesus e por todas as criaturas.

Foi introduzido o processo de Beatificação       
e a Madre já é “Serva de Deus”

No dia 06 de setembro de 1992, mediante decre-
to de Dom Eduardo Koaik, então Bispo Diocesano de 
Piracicaba, realizou-se a Sessão de Abertura do Pro-
cesso de Canonização. A partir dessa data foram dados 
todos os passos para o encaminhamento do Processo. 
Em 1997, encerrou-se a primeira etapa do Processo, em 
âmbito Diocesano, com uma solene celebração em Pira-
cicaba, cidade origem da Serva de Deus. Nesse mesmo 
ano, o Processo foi encaminhado para Roma.  No dia 2 
de maio de 1998, foi dada a declaração de aprovação do 
Processo, pela Sagrada Congregação para a Causa dos 
Santos. Nestes 23 anos de caminhada, muitas pesquisas 
foram realizadas, muito material de propagação foi pro-
duzido e também muitas graças foram alcançadas. No 
momento atual, está sendo finalizada em Roma a fase de 
Documentação: Biografia, reconhecimento das Virtudes 
e Fama de Santidade.
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Lembrando o passado
Sempre ouvimos dizer: ‘Lembrar é viver’. A 

partir da presente edição de nossa revista ‘o SER-
RA’, desejamos trazer, para você, recordações signi-
ficativas, de pessoas e de acontecimentos que ocor-
reram e fizeram o Movimento Serra do Brasil, em 
seus mais de 50 anos de existência. 

Essa nossa ‘lembrança’ quer ser,  também e 
especialmente, uma homenagem aos que nos ante-

cederam na condição, expansão e consolidação do 
movimento, em nossa terra. Hoje a temos, graças à 
Maria da Glória, filha do inesquecível casal de ser-
ranos Ulisses Claudio e Terezinha Lonzetti. Ele foi 
presidente do Conselho Nacional Serra do Brasil no 
período de 1985 a 1987. Terezinha nos deixou para 
estar junto do Pai do Céu, em 2 de setembro de 2013 
e o Ulisses, em 15 de setembro de 2014.

Terezinha e Ulysses Lonzetti, em passeio, na Urca, RJ.

Serra Mater com Dom Eugênio de Araújo Sales, 
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro. Entre seus 
membros Luiz Alexandre Compagnoni, fundador do 
Movimento Serra do Brasil; Ulisses Claudio Lon-
zetti e Ernani da Silveira Gusmão.

Presidentes do Conselho Nacional Serra do Brasil: 
Diney José Lago, de Porto Alegre (RS), nos anos 
de 1993 a 1995; José Ramos, de Belém do Pará, 
de 1991 a 1993; Dahul Tavares Pelizaro, de Franca 
(SP), no período de 1989 a 1991; Ulysses Antônio 
Sebben, no biênio 1987 e 1989 e Ulisses Claudio 
Lonzetti, de 1985 a 1987. A foto foi tirada no Insti-
tuto Domus Pacis, Roma, em junho de 1995.

Roma, julho de 1983 – Caravana do Brasil que par-
ticipou da Convenção Internacional realizada em 
Roma, organizada e acompanhada pelo grande líder 
Ulisses Lonzetti, do Serra Mater – Rio de Janeiro. 
Foi um extraordinário acontecimento, especialmen-
te pelo fato de termos sido recebidos, juntamente 
com os demais convencionais, em audiência espe-
cial, por S.S. o Papa João Paulo II. Uma bênção!

Vida Consagrada: Espiritualidade e Oração

O V Centenário do nascimento de Santa Te-
resa d’Ávila, fundadora das carmelitas descalças e 
dos carmelitas descalços, coloca em discussão tanto 
nossa maneira de pensar como de viver. Hoje gos-
taria de evidenciar um aspecto   do momento atual, 
onde a Igreja, mãe e mestra,  se encontra  com uma 
certa dificuldade e que Teresa pode oferecer uma luz 
e um caminho novo e corajoso: a clausura.  O que 
nós entendemos quando falamos de monjas de clau-
sura ou de Carmelitas Descalças,  fundadas por San-
ta Teresa d’Ávila, naquela manhã  quente e esplendi-
da do 14 de agosto de 1562? A fundação de São José 
foi preparada no silêncio, às escondidas. O povo de 
Ávila acordou com as badaladas do sino  do peque-
nino mosteiro e ficou assustado, preocupado por ter 
que manter economicamente um outro  mosteiro e 
outras monjas.  Tentou-se todo o possível para fe-
char o mosteiro, mas não teve jeito. O bispo Dom 
Álvaro estava de acordo e especialmente Teresa era 
uma “cabeça dura”, que não desanimava diante de 
coisas deste tipo.  

Às vezes Teresa tinha que sair da clausura para 
consolar princesas  depressivas  ou jovens prince-
sas  como a de Alba de Tormes, que estava prestes 
a  dar a luz, que queria  a presença da madre Tere-
sa. Ela chegará mais tarde,  para morrer em Alba 
de Tormes. Foi convidada a sair da clausura  pelos 
Superiores,  sem motivos sérios,  e hoje diríamos  
inúteis, mas Teresa é obediente  e se coloca a  cami-
nho, com dificuldades  e vai. Sabe como se relacio-
nar com bispos e convencê-los a aceitar e apoiar  as 
fundações, como a de Burgos  e de Sevilha.  A clau-
sura de Teresa foi muitas vezes as ruas e as viagens, 
ou o seu “Carmelo itinerante”, em carruagem,  onde  
nunca faltava  o famoso sino, para chamar  e marcar 
os horários das orações, do silêncio, da recreação. 
E convidava aos cocheiros  a  fazerem silêncio e, 
se obedeciam, dava para eles uma boa porção  de 
comida. Viveu a clausura com certa “elasticidade e 
liberdade interior”  e se sentiu bem. Mais tarde, de-
pois de sua morte,  vieram superiores,  como o Padre 
Dória, que  amara mais a  lei que a pessoa humana. 
A clausura para Teresa não é mais importante que a 
missão, e nem  a pessoa humana. Ela era uma mu-
lher  livre e a sua liberdade viveu-a com atenção às 
leis, à obediência à Igreja, mas também às necessi-
dades  do seu tempo.

Podemos estar em “clausura” e ter o coração  
como um aeroporto  ou rodoviária,  de vai e vem. 
E podemos ir pelo mundo  com o coração cheio de 
Deus e viver  uma  “clausura de amor”, onde o mun-
do não pode perturbar-nos. “Onde está o teu tesouro 
aí está o teu coração”.

Florianópolis, SC
Comunidade Serra de Floria-
nópolis-Estreito promoveu, 
no Dia da Vida Religiosa 
Consagrada, Celebração Eu-
carística de Ação de Graças 
presidida pelo Pe. Élio Luiz 
Grings. Contou com a pre-
sença de significativo núme-
ro de religiosas, serranos e 
fiéis leigos.
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Encontros de Aprofundamento Espiritual

O Movimento Serra do Brasil tem assistido 
significativa expansão por três motivos especiais. O 
primeiro por estar recebendo o apoio dos Senhores 
Bispos e Presbíteros, sem o que não seria possível 
levar o Serra às suas dioceses e/ou paróquias. O 
segundo por existirem entre seus membros alguns 
‘apaixonados’ pelo carisma e espiritualidade do Ser-
ra e, em consequência, trabalham incansavelmente, 
fundando novas comunidades, visitando as antigas 
de sua área de atividade, especialmente a distrital. 

São Gabriel, ES – Distrito 174 – Diocese de São Mateus. Com a 
coordenação da IS Zélia Lima da Silva, coordenadora do Regional LESTE II 
e a presença do IS Edgard Pimentel, de Curitiba, foi realizado o Encontro de 
Aprofundamento Espiritual que contou com 380 participantes procedentes de 
várias partes do Estado.

Brasília, DF – Distrito 106 – 
Promovido pelo IS Antonio Simone-
to, Presidente da Comunidade Serra 
de Brasília, foi realizado magnífico 
Encontro de Aprofundamento Espi-
ritual. Dele participaram o Coorde-
nador Regional OESTE, IS Luiz Al-
bino de Paiva e serranos de Brasília, 
Formosa, Formosinha, Planaltina de 
Goiás e Brasília-Rainha da Paz.

São Mateus do Sul, PR 
– Distrito 108 – Diocese de 
União da Vitória. O Encontro de 
Aprofundamento Espiritual foi 
coordenado pela IS Maria Marga-
rete Ravanello, Coordenadora Dis-
trital. Contou com a presença da 
Coordenadora Regional SUL II, IS 
Célia Maria, de Curitiba e serranos 
de União da Vitória, Rio Azul, São 
Mateus, Bituruna, Porto Vitória e 
São Cristóvão. 

Santo Antônio da Pla-
tina, PR – Distrito 135 – 
O Presidente da Comunidade 
Serra local, IS João Romual-
do Batista, foi seu Coordena-
dor, juntamente com o IS Al-
fredo Jorge Sallum Al’Osta, 
Coordenador Distrital 135. 
Participaram do encontro a 
Coordenadora Regional SUL 
II, IS Célia Maria e serranos 
locais e de Londrina e Lon-
drina-Sagrados Corações.

Marília, SP – Distrito 110 – A IS Elisabete Satomi  Zaha, Coordena-
dora Distrital e a IS Júlia Fernandes de Olieira, organizaram e coordenaram o 
Encontro de Aprofundamento Espiritual realizado em Marília. Contou com a 
presença de serranos de Maríulia, Bauru, Pederneiras e Ourinhos.

Mineiros, GO – Distrito 161 – Coordenado pela IS Amilia Aparecida 
Moraes Martins Cruz e o IS Semir Antônio de Almeida, Presidente, foi realizado 
o Encontro de Aprofundamento Espiritual, em Mineiros, Diocese de Jataí. Contou 
com a presença de serranos de Mineiros, Jatai e Portelândia.

Belém do Pará – Com a presença do IS José Ginaldo de Jesus, de Aracaju (SE), foi realizado, com grande participa-
ção e êxito, o Encontro de Aprofundamento Espiritual 2015, do Distrito 109-PA. O importante momento foi organizado 
pela IS Osley Maria Rocha Rodrigues, Coordenadora Regional NORTE.

O terceiro – que nestas páginas destacamos – são 
os Encontros de Aprofundamento Espiritual. É bem 
verdade o dizer: ‘Só se ama aquilo que se conhece’.  
Por meio  dos encontros os serranos aprofundam 
seus conhecimentos, tanto dos objetivos  do Serra, 
quanto dos documentos da Igreja, especialmente,  
os relacionados com a Pastoral Vocacional e Mis-
sionária. São, portanto, extremamente importantes 
e necessários. Nas fotos abaixo vemos alguns dos 
realizados em 2015.
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O Serrinha

O Espírito Santo 
e o Movimento Serra

Sob a liderança do IS Cristino Gilmar do Nas-
cimento, Coordenador Distrital 113, de Pindamo-
nhangaba (SP), o Espírito Santo inspirou um NOVO 
SERRA, denominado ‘SERRINHA’. Trata-se de 

uma experiência nova a de formar uma Comunidade 
Serra com membros adolescentes e coroinhas.  Óti-
ma iniciativa do Cristino. Nas fotos acima vemos 
os serranos adultos que promoveram e realizaram 
o primeiro encontro do ‘SERRINHA’. O casal Fer-
nando e Maria Luiza, da Comunidade Serra de Apa-
recida esteve presente auxiliando os promotores do 
importante acontecimento e alguns dos ‘serrinhas’.

Hino a São Junípero Serra
Incansável missionário, de aguda inteligência

Aos nativos da América levou Cristo com clemência.
Desbravou montes e vales, sem jamais retroceder;

O evangelho era seu forte desde o amanhecer.

Caminhou, anunciou, ungiu, e a todos uniu.
Na fragilidade física, a sua fé não ruiu.

Enfrentou duros desafios, mas o forte lutador
Edificou em terra estranha o escudo do amor.

Há quem exalte suas obras com tamanha humildade,
Hoje a glória de Deus o coroa em santidade.

Nós serranos o aclamamos: Viva o nosso Patrono!
Seguiremos sempre em frente, jamais o abandono.

Ser serrano é nosso orgulho mundial.
Vocações aqui na terra para o louvor celestial.
Missionários e discípulos para a messe ceifar.

Com Maria à nossa frente para Jesus encontrar.

Ir. Maria das Graças Silva Moraes, OSB
Irmãs Beneditinas de Mineiros - GO

Agir com amor e responsabilidade
Um questionamento me persegue 

constantemente. A ação dos cristãos junto 
às pastorais e aos movimentos da Igreja. Há 
sempre um esforço muito grande, principal-
mente no Serra, na busca de pessoas para 
integrar as fileiras do trabalho voluntário em 
prol da Igreja. Muitos recebem o convite e se 
apresentam.  Enquanto convidados tudo corre 
muito bem, não se tem responsabilidade alguma, são tratados 
quase como celebridades.  Ai vem o primeiro impacto, sur-
gem as primeiras tarefas, as primeiras responsabilidades, sur-
gem também as primeiras negativas, um rosário de desculpas. 
Apontam para um monte de dificuldades, horários incompatí-
veis e tantas outras.  No trabalho vocacional ninguém poderá 
garantir que será fácil. O que torna fácil é a disponibilidade, 
a camaradagem aliada à amizade, a vontade de fazer algo por 
seus pares, o desprendimento pela causa e assim por diante.

O trabalho de oração pelas vocações encontra resistên-
cia mesmo dentro da Igreja. É comum muitos leigos em vez  de 
defenderem os sacerdotes, se juntarem a outros para criticá-los 
e as vezes até difamá-los.  Muitos ainda veem os clérigos como 
efígies de gesso que não podem errar. Esquecem-se de que eles 
são tirados do meio do povo, portanto, seres humanos passíveis 
de atitudes inoportunas. Cabe então a responsabilidade de aler-
tá-lo e contribuir para que retome o caminho correto. A ação 

de um serrano é justamente a de colocar-se 
como guardião da causa vocacional, primei-
ramente, rezando pelo surgimento de mais 
vocacionados, mas, acima de tudo,  rezar pela 
santificação do clero, depois de ordenados. 
Acompanhá-los, defendê-los, estimulá-los na 
sua caminhada de fé, mas também ser francos 
e honestos com eles quando necessário.

Por esse motivo, o trabalho pela causa vocacional é 
um trabalho de muito amor ao próximo, porque seus rogos 
são por mais sacerdotes para atender a outras pessoas, às ve-
zes,  de locais muito distantes,  de pessoas que não conhece 
e que nunca na vida irá conhecê-las. Seus pedidos não são 
para si, são para outrem. Isso torna a responsabilidade ainda 
maior. É bom que todos tenham essa consciência de ser um 
trabalho às vezes invisível, mas de frutificação certa. Rezo 
para que todos tenham a consciência da importância de seu 
trabalho como agente de pastoral ou movimento, que sem o 
seu trabalho a medida de amor ao próximo é menor. Cabe a 
cada um dar a sua parcela para que possamos viver e conviver 
em um mundo mais humano e palatável, contribuindo para 
um fardo menor. Sempre avante.

Luiz Albino de Paiva
Coordenador da Regional Oeste

São Junípero Serra
Santidade desde 24/11/1713 – 26/08/1784

Assim nasceu Miguel José Serra, o 
nosso querido Beato Junípero Serra, que no 
final da tarde dia 23 de setembro de 2015, foi 
elevado às honras de todos os altares do mun-
do, a sua Gloriosa Santificação.

Todos nós estaremos em festa, Igreja e 
Povo de Deus, em todo o mundo, para agra-
decer ao Papa Francisco tão honroso momen-
to em que estará santificando àquele que durante os 71 anos de 
sua vida amou com ardor missionário, Jesus Cristo, levando a 
Palavra, a Eucaristia, como elementos primeiros de sua voca-
ção a favor de um povo carente do amor de Deus e dos homens.

Nas suas andanças na Nova Espanha daquele tempo, 
a Califórnia de hoje, o Beato fundou Missões, transformadas 
em grandes cidades na atualidade, como Santa Maria de Los 
Angeles – hoje simplesmente a maravilhosa Los Angeles, San 
Juan Capistrano, São Gabriel Arcángel, San Buenaventura, 
São Luiz Obispo de Tolosa, San Antonio de Pádua, San Carlos 
Borromeu de Carmelo, Santa Clara de Assis, São Francisco de 
Assis,  que o Povo Americano diz com orgulho San  Francisco.

Toda essa maravilhosa movimentação, esse amor bro-
tado de um coração voltado inteiramente a um povo simples, 
os índios, e aos opressores na sua ganância pelo ouro e pelo 

poder, um sentimento de alegria, de não de-
sânimo, buscando a cada momento um novo 
salto à frente, com uma vontade irreversível 
de vencer todos obstáculos. Um grito que va-
rou anos a fio, e ainda hoje vara: SIEMPRE 
ADELANTE, sempre para frente, jamais 
retroceder. Ir em frente, levar Jesus Cristo a 
todos, dando uma nova esperança de vida, 
mostrar as belezas do Pai, de Maria e confiar 

na Providência Divina. Assim foi Junípero, destemido, enfren-
tando um mundo inóspito, grandes desafios. Por tantos moti-
vos, o Povo Americano o elegeu como Herói Nacional, tendo 
o seu busto exposto  no Capitólio em Washington, Capital dos 
EE.UU. Assim foi Junípero Serra, no futuro e desde já São 
Junípero Serra, Patrono  do Movimento Serra, ardoroso voca-
cionado do Pai. 

Que o seu “siempre adelante” tão atual como ontem, 
possa continuar animando os nossos Consagrados, incentivan-
do os jovens para o sacerdócio, dando forças e coragem a todos 
que se dedicam à causa vocacional.

Salve São Junípero Serra – Patrono do Movimento Serra!
Uma Santidade para maior glória de Deus Pai!

Geraldo Ajudarte
Ex-presidente do Movimento Serra do Brasil
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Expansão 
Diácono João Batista 
da Costa participando de 
reunião da Comunidade Ser-
ra Seguidores de Cristo, da 
Diocese de Taubaté, SP. Com 
eles o Coordenador Distrital 
IS Cristino Gilmar. A Presi-
dente é a IS Márcia Maria do 
Rosário Mota.

Comunidade Serra 
Nossa Senhora das 
Graças, da Diocese de 
Taubaté (SP), em reunião com 
o grande líder Cristino Gilmar 
do Nascimento.

Leonía Maria Bremen 
Kamp Volkers, Coorde-
nadora do Distrito 175, com 
os serranos de Porto Santana, 
Cariacica, ES.

São Francisco de As-
sis e São José, do Açude, 
Volta Redonda (RJ), com José 
Afonso dos Santos.

Mãe da Divina Graça, Conforto, Volta Re-
donda, (RJ), com o IS Luiz Carlos da Gama Alves.

São Paulo Apóstolo, do Bairro Siderópolis, 
Volta Redonda (RJ), com Lourival Gonçalves.

Rainha da Paz, do Bairro Sessenta, Volta Redonda (RJ), com Moacir Sehelk de Matos.

Frei Dionir, da Paróquia Pio X, de Caçapava, 
Diocese de Taubaté, SP. Ele é visto com os serra-
nos  Paulo e Lúcio, quando de visita do Coordena-
dor Distrital.

Cantagalo, PR. Mais uma Comunidade Serra, 
está sendo criada, no Distrito 168 – diocese de Gua-
rapuava – Pr, desta vez em Cantagalo. Foi iniciada 
pelo casal Adelino e Maria Lisete Bridi, Coordena-
dores Regionais.   Seu primeiro Presidente é o Casal  
Geraldo e Maria do Belém Rocha Bedin.
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Serra em Ação

Pelotas, RS
IS Alcides Dachery, Presidente Eleito do Movimento Serra do Brasil e sua Esposa Eni, por ocasião de re-
união do SAV – Serviço de Animação Vocacional, da Diocese de Pelotas. A reunião foi presidida pelo Pe. 
Carlos Rômulo e contou com a presença de Freis Franciscanos e significativo número de fiéis leigos.

Ribeirão Preto, SP 
Ordenação Presbiteral do Pe.  Edson Carlos Braz. 
Como sói,  os serranos de Ribeirão Preto, tendo a 
frente o IS Fernando Antônio Martinelli, devidamen-
te uniformizados, participaram do importante acon-
tecimento vocacional.

Manoel Ribas, PR
Magnífico encontro foi realizado na Paróquia Santo 
Antônio, de Manoel Ribas, que tem como Pároco e 
Assistente Eclesiástico o Pe. Avelino Oestreich. Na 
ocasião assumiu a presidência da Comunidade Ser-
ra o casal Luismar e Eni Bridi. Estiveram presentes 
serranos de Guarapuava, tendo à frente o IS Adelino 
Bridi, Coordenador Distrital e os IS Abrão J. Me-
lhem, Presidente da CS de Guarapuava, IS Eugênio 
P. de Couto, da CS de Turvo e IS Evaldir Hey, da CS 
de Pitanga, além de outros serranos.

São Joaquim da Barra, SP
Os membros da Comunidade Serra local, tendo 
à frente a IS Maria Estela Silva Parisi, sem-
pre que acontecem eventos na Paróquia em que 
se reúnem, participam da quermesse com uma 
‘barraca’ de alimentos que são vendidos e cujo 
resultado é destinado à Pastoral Vocacional e 
Seminário da Diocese. 

Aparecida, SP
Membros da Comunidade Serra de Aparecida por 
ocasião de visita que fizeram ao Pe. José Oscar 
Brandão. O Pe. Brandão foi,  por várias décadas, 
Assistente Eclesiástico daquela comunidade, que 
tem na presidência o IS Orlando Pereira Reis.

Mineiros, GO
Dom Joaquim Carlos Carvalho, Assistente Eclesiástico da 
Comunidade Serra de Mineiros é visto com serranos que, 
anualmente, promovem a Festa Vocacional, em Mineiros com 
a ‘Costelada’, com vemos nas fotos acima. Coordenam os tra-
balhos a IS Emilia Aparecida Moraes Martins Cruz, Coorde-
nadora Distrital e o IS Semir Antônio de Almeida, Presidente.

Marília, SP
IS Júlia Fernandes de Oliveira, Presidente da Co-
munidade Serra de Marília e a IS Elisabete Satomi 
Zaha, Coordenadora Distrital, em alegre reunião 
com os serranos e Padres franciscanos.

Franca – São Sebastião,  SP
Sob a presidência do dinâmico casal IS Carlos Fernando e Maria Estela Araújo, a Comunidade Serra de 
Franca-São Sebastião, tem realizado proveitosas reuniões e magníficos trabalhos vocacionais. 

Curitiba, PR
Pe. Regis Soczek Bandil, Assistente Eclesiástico da 
CS Cidade Sorriso, com os casais José Davi e Jussara 
Maria Carneiro e Antônio Carlos e Terezinha Silva, 
em Washington, USA, por ocasião da canonização do 
Padre Junípero Serra, em setembro último.
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Atualidades

O Papa Francisco, em sua 
visita aos Estados Unidos, é 
recebido pelo Presidente e Es-
posa. É visto falando  na Casa 
Branca, no Congresso Nacional 
e na ONU - Organização das 
Nações Unidas.

Uma menina paraguaia pede 
para o Papa ser seu pai 

Em uma carta Kiara 
explica ao Papa que seus pais 
estão na prisão por causa das 
drogas. A menor de nove anos 
cumprimentou o Pontífice du-
rante a sua visita ao Paraguay.

 “Eu gostaria que você 
fosse o meu pai para sempre, 
porque o meu pai e minha mãe 
estão na prisão. Te amo...”. Este 
é o pedido ao Papa Francisco 

de Kiara, uma menina de 9 anos que mora no Banhado 
Sul, região situada às margens do rio Paraguai, e que está 
muito perto do aterro de lixo Cateura de Assunção. Em 
uma carta comovente, escrita à mão, a menor reconhece 
que gostaria de sentir-se amada, ter uma mãe, um pai, um 
lar. A iniciativa de escrever para o Santo Padre surgiu do 
coordenador logístico da visita papal no Banhado Norte, 
Luis Fretes, que teve a ideia de que todas as crianças do 
Banhado Sul escrevessem as suas próprias cartas, que ele 
próprio se encarregaria de entregar ao Pontífice, já que 
Francisco não visitaria a região da ribeira.

As pessoas moram em barracos de compensado 
e chapas de zinco, e cada vez que as chuvas torrenciais 
provocam o transbordamento do rio Paraguai, as ruas de 
terra tornam-se atoleiros intransitáveis.

O Banhado Norte é uma das áreas de extrema po-
breza que o papa visitou durante sua passagem pelo Pa-
raguai. Naquele dia Kiara foi apresentada a Francisco,  
acompanhada por seu diretor, Germán Acevedo.

Francisco e os jovens passarão por uma 
Porta Santa na JMJ de Cracóvia 

O Cardeal Rylko re-
corda que a Jornada Mun-
dial da Juventude será em 
2016, Ano Jubilar da Mise-
ricórdia. O Papa Francisco 
foi o primeiro a inscrever-

-se neste domingo na Jornada Mundial da Juventude, 
que se realizará do 26 ao 31 de julho de 2016, na Polô-
nia, abrindo, assim, as inscrições para este evento inter-
nacional de jovens católicos.

Como foi feito na JMJ de Roma, em Tor Vergata, 
durante o Grande Jubileu do Ano 2000, também em Cra-
cóvia, no local do grande encontro conclusivo denomina-
do Campus Misericordiae, “será instalada uma Porta Santa 
simbólica como sinal visível do caráter jubilar do evento”. 
Neste lugar, o Santo Padre Francisco, acompanhado por 
alguns jovens, cruzará no sábado, 30 de Julho, essa Por-
ta, no começo da vigília de oração que culminará com a 
adoração eucarística. No santuário também será instalado 
um grande “Centro da Misericórdia”, com vários confes-
sionários no quais os jovens poderão aproximar-se do sa-
cramento da reconciliação,  em diversas línguas. Aliás, o 
Cardeal recorda que se tornou uma tradição que o próprio 
Papa confesse alguns jovens durante a JMJ.

Para finalizar, no domingo, 31 de Julho, depois da 
eucaristia, o Papa entregará a cinco casais de jovens dos 
cinco continentes tochas acessas, “símbolo do fogo da mi-
sericórdia que Cristo trouxe, e enviará os jovens de todo o 
mundo como testemunhas e missionários da Divina Mi-
sericórdia”. O presidente do Conselho Pontifício para os 
Leigos disse em sua mensagem que “não é por acaso que 
para o encontro em Cracóvia o Papa tenha escolhido, entre 
as bem-aventuranças, precisamente a que fala da miseri-
córdia: ‘Bem-aventurados os misericordiosos, porque al-
cançarão misericórdia’”. Em seu Magistério,  esse é, sem 
dúvida, um tema prioritário, afirma o cardeal Rylko.

China: bispo é ordenado após três anos 
de interrupção nas ordenações 

O Pe. Joseph Zhang 
Yinlin foi ordenado bispo em 
4 de agosto, na primeira or-
denação depois da retomada 
de negociações entre a China 
e a Santa Sé

O Pe. Joseph Zhang 
Yinlin, 44, entrou para a história da presença eclesiásti-
ca na China. Em 4 de agosto, ele foi ordenado bispo de 
Anyang, província de Henan. Trata-se do primeiro bispo 
chinês ordenado publicamente em três anos, graças à re-
tomada do diálogo entre o Vaticano e a China em junho 
de 2014. O último bispo ordenado no país, em 7 de julho 
de 2012, é dom Thaddeus Ma Daqin, auxiliar de Xangai. 

No entanto, ele está sob prisão domiciliar,  no seminá-
rio de Sheshan,  por ter renunciado ao cargo em protesto 
contra a Associação Patriótica Católica Chinesa, que é 
uma espécie de “versão da Igreja católica” controlada 
pelo governo. No país, a maioria das nomeações de bis-
pos é organizada pela Conferência Episcopal, composta 
por bispos reconhecidos pelo governo. Os candidatos, 
em geral, recebem a aprovação papal com antecedência, 
para que haja unidade de propósito entre a autoridade 
política e a Santa Sé nas nomeações. No entanto, como 
denunciado pela Igreja, funcionários do governo tentam 
muitas vezes manipular o processo.

“O futuro da Igreja está na Ásia”
De acordo com o que informa Asia News, o prelado 

filipino revelou as palavras do Papa durante uma coletiva 
de imprensa organizada pelo Pontifício Ateneu de Filosofia, 
Teologia e Direito Canônico de Bangalore, na Índia. Em seu 
discurso, o Cardeal Tagle declarou ter-se encontrado recen-
temente com o Santo Padre para discutir a sua nomeação 
como chefe da Caritas Internationalis e da Federação Bíbli-
ca Católica. Tagle pediu para ser retirado do seu cargo, mas 
o Pontífice recusou,  dizendo que  quer um asiático, porque 
“o futuro da Igreja está na Ásia”. “Não é uma questão de 
honra. É um desafio, uma profecia ou um grande chamado? 
Não sabemos. Mas é certamente uma questão de grande 
responsabilidade, uma grande missão”, disse o cardeal.  A 
Igreja na Ásia, acrescentou, “leva a sério a nossa missão e 
está à procura de métodos que nos permitam dar uma con-
tribuição à Igreja mundial, em termos de reflexão, pesquisa 
e prática”. O cardeal Tagle disse que a Igreja está se concen-
trando em continentes como a África, Ásia e Oceania, em 
“locais de grande sofrimento e dor, que se tornaram o centro 
de gravidade da vida e da reflexão da Igreja”.

Beatificado bispo mártir 
do genocídio assírio 

O bispo sírio-católico Fla-
viano Michele Melki, martirizado 
durante o “Genocídio assírio”, foi 
proclamado beato na tarde do sába-
do,  29 de agosto, durante uma litur-
gia solene programada no convento 

Patriarcal de Nossa Senhora da Libertação em Harissa 
(Líbano). Participam da cerimônia vários Patriarcas e 
chefes das Igrejas cristãs do Oriente,  provenientes do Lí-
bano, da Síria e do Iraque. O papa Francisco aprovou em 
8 de agosto,  o decreto reconhecendo o martírio do bis-
po sírio-católico. Flaviano Michele Melki foi morto “in 
odium fidei”, precisamente em 29 de agosto, cem anos 
atrás, em Djezireh, na atual Turquia, durante os massa-
cres perpetrados contra os armênios e membros de outras 
comunidades cristãs, por instigação dos Jovens Turcos.

“Há muito que não é proclamado um beato da 
nossa Igreja”, disse à Agência Fides o sacerdote sírio-

-católico Nizar Semaan “e o bispo Melki será o primeiro 
dos mártires daquele genocídio a ser elevado à glória dos 
altares. Mas a sua beatificação é um presente para todos 
os cristãos do Oriente”.

Entre os fiéis, o Papa Francisco 
Francisco rezava diante do altar dedicado ao 

santo italiano,  quando começou a missa. Para  espan-
to dos fiéis, ele permaneceu.   

Uma surpresa especial para os fiéis que participa-
ram da Celebração Eucarística em memória de São Pio 
X, no altar dedicado ao santo italiano, localizado na Ba-
sílica de São Pedro, na sexta-feira, 21 de agosto. Sentado 
no banco da igreja, durante a Missa presidida por Mons. 
Lucio Bonora, que trabalha na Secretaria de Estado, es-
tava o Papa Francisco, que,  desde o início da manhã,  
rezava diante daquele altar. Quando teve início a Missa, 
o Santo Padre parou sua oração para participar da cele-
bração. Ele recebeu o abraço de paz e a comunhão das 
mãos do Monsenhor Bonora, colocando-se na fila entre 
os fiéis. Depois da celebração Mons. Bonora agradeceu 
de coração ao Papa Francisco, que lhe disse: “Eu vim só 
para rezar diante dos restos mortais de Pio X, porque já 
tinha celebrado a Missa bem cedinho, mas depois eu vi 
que vinham celebrar neste altar, então fiquei”.... Eu disse 
a você que sou um devoto de São Pio X”.

Trinta anos após seu assassinato, ainda 
viva a memória do Pe. Ezequiel Ramin 

No dia 24 de julho de 1985, 
o Pe. Ezequiel Ramin, missioná-
rio comboniano (MCCJ),  origi-
nário de Padova (Itália), foi as-
sassinado em Cacoal, no Estado 
de Rondônia, Brasil.

Padre Ezequiel, jovem sa-
cerdote de 32 anos, chegou a Ron-

dônia no ano precedente e logo ficou do lado dos mais po-
bres, especialmente dos povos indígenas e dos sem-terra, 
cuja existência era seriamente ameaçada pelos grandes la-
tifundiários sem escrúpulos. Nesse contexto de violência, 
padre Ezequiel caiu numa emboscada e foi barbaramente 
assassinado,  quando voltava de uma missão de paz. Ele 
tinha encontrado alguns agricultores sem-terra que haviam 
ocupado parte da Fazenda Catuva, na fronteira com o Es-
tado do Mato Grosso, e pediu a eles que deixassem o local. 
O seu assassinato teve fortes repercussões em nível na-
cional e internacional. Segundo as informações enviadas à 
Agência Fides pela Ir. Chiara Dusi, missionária combonia-
na, e pelo padre Rafael Vigolo, missionário comboniano, 
passados 30 anos do fato “a memória do Padre Ezequiel 
ainda está muito viva, sobretudo entre as populações in-
dígenas, os agricultores e as pessoas mais simples. A sua 
figura ainda anima e ilumina a fé e o empenho das comu-
nidades cristãs e das organizações populares.
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Relatório
RELATÓRIO: Da visita do 

Movimento Serra, Comunidade de 
Brasília, a S. Ex.a Dom Sérgio da 

Rocha, DD. Arcebispo de Brasília e 
Presidente da CNBB – Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil.

Dom Sérgio da Rocha, DD. Arcebispo de 
Brasília, DF, acompanhado pelos IS Antônio Si-
moneto, Coordenador Distrital 106 e Luiz Albino 
de Paiva, Coordenador Regional Oeste, do Movi-
mento Serra do Brasil.

Antes de Entramos diretamente nos assuntos 
em  pauta, Dom Sérgio, fez questão de ressaltar a 
importância do Serra em sua vocação, desde a épo-
ca de Seminarista na cidade de Matão – São Paulo. 
Por esse motivo se sente privilegiado e se coloca  à  
disposição para ajudar o Movimento no Brasil. Ele 
comentou sobre a revista, afirmando que a recebe 
regularmente e que lê todas.

1 – Apoio ao Movimento 
Serra de Brasília

Reforçou que o Serra tem todo seu apoio. So-
bre a questão do assistente Espiritual, informou que 
o Serra deverá apresentar três nomes e ele indicará 

um deles. Caso  nenhum  desses indicados possam 
assumir, ele indicará outro nome.

2 – Apoio à expansão Serra na 
Arquidiocese de Brasília

Como já reafirmou a sua gratidão pelo Mo-
vimento Serra, ela apoiará qualquer ação do mo-
vimento,  no sentido de expandir para quantas pa-
róquias  manifestarem  o desejo da criação de uma 
comunidade. Para isso sugeriu que enviasse mate-
rial sobre o movimento para todas as 150 paróquias 
de Brasília, porque,  na próxima reunião do clero,  
ele vai falar sobre o Serra e,  por esse motivo, é 
bom que eles já tenham recebido algum material. 
Inclusive colocou à disposição do Serra os esca-
ninhos da Cúria, para que o material possa chegar 
rápido e com segurança de recebimento. Disponi-
bilizou também a mala direta da Cúria,  e sugeriu 
falarmos na recepção. Após o término da reunião,  
falamos com a Sheile, que inclusive se prontificou 
a imprimir as etiquetas já com todos os endereços 
para o envio. Mas ressaltou que deveríamos dispo-
nibilizar alguém para colá-las, tendo em vista que 
ela não dispõe de tempo para isso. Ficando acer-
tado que no próximo dia 28 um membro do Serra 
irá até a Cúria para etiquetar os envelopes com o 
material e colocá-los nos escaninhos. Sugeriu ain-
da falar com o Bispo Auxiliar, Dom José Apareci-
do, que é inclusive o responsável por acompanhar 
a pastoral vocacional. Fomos então falar com Dom 
José, mas não se  encontrava,  e solicitamos a sua 
Secretária agendar uma reunião, a qual anotou e 
ficou de  passar o assunto e,  posteriormente,  infor-
mar a data a ser agendada.

3 – Sobre a Canonização do 
Beato Junípero Serra,  em 
setembr,  em Washington

Informou ter recebido um comunicado formal, 
do Bispo americano, não um convite, mas afirmou 
também, não poder participar,  pelo fato de ter a sua 

visita apostólica agendada com o Papa, para o inicio 
de setembro, e, também não poderia  estar no EUA, 
nesse período, pois esteve lá recentemente. 

4 – Outros assuntos
Reafirmou o desejo de colaborar com Serra no 

que for preciso, que o gabinete dele sempre estará 
aberto, para nos receber, mas ressaltou que,  como 
arcebispo,  tem sempre uma agenda cheia, que às 

vezes precisamos ter um pouco de paciência. Que os 
assuntos o que o Serra desejar que sejam  transmi-
tidos  às paróquias,  como reforço,  deverá enviado 
a ele com antecedência, de preferência seja coloca-
do em um envelope e entregue a sua secretária. Ele 
lerá e dará encaminhamento. Informou que também 
pode ser enviado por e-mail, mas salientou que pode 
demorar,  porque recebem muitos e-mails diários e 
às vezes demora a  lê-los. Encerramos a reunião com 
a sua bênção, tendo posado para uma fotografia.

 Encontro SERRA em Mamborê, 
Diocese de Campo Mourão, PR 

“Liderança vocacional segundo 
Jesus Cristo” foi o tema de uma palestra 
ministrada por Luiz Renato Kotlevski, 
na terça-feira,  18 de agosto passado, 
na igreja matriz da paróquia Imacula-
da Conceição de Mamborê. Kotlevski é 
presidente da Comunidade Serra Cida-
de Sorriso de Curitiba e está no Movi-
mento Serra há 6 anos. Juntamente com 
ele estava Sebastião Orestes Borges, 
coordenador do Distrito Serrano 177, 
que abrange Curitiba e região. 

O Pe. Reinaldo Adriano Andrade, 
vigário paroquial, agradeceu aos dois 
serranos, em nome do Movimento Ser-
ra que está em formação na paróquia de 
Mamborê. “Para fazer com que o traba-
lho prospere,  é preciso que o líder tenha 
o desejo incessante de conhecer profun-
damente a doutrina da Igreja e a Palavra 
de Deus, para que não caia na tentação de 
proferir opiniões pessoais contrárias aos 
ensinamentos que a nossa Igreja ofere-
ce”, disse Luiz Renato Kotlevski. “Jesus 
é nosso modelo de liderança. Talvez o 
mais importante que se possa dizer a res-
peito da liderança de Jesus Cristo, mais 
importante que tudo o que já foi dito, é 
que Ele vive”, concluiu o palestrante.
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Junípero Serra é Santo da Igreja Católica
Sua Santidade o Papa Francisco, glo-

riosamente reinante, acaba de canonizar o 
Padre Junípero Serra, o Herói da Califórnia. 
Em sua visita recente a Cuba e aos Estados 
Unidos, nosso querido Papa declarou SANTO 
o Patrono do Serra Internacional e, portanto, 
do Movimento Serra. Sem dúvida uma gran-
de graça, uma bênção. Temos, agora, oficial-
mente, um intercessor junto de Deus, em fa-
vor de nosso trabalho vocacional. 

Padre Junípero Serra é modelo de MIS-
SIONÁRIO. No decorrer de 33 anos traba-
lhou no México e na Califórnia, então Nova 
Espanha, enfrentando grandes dificuldades, 
doenças, provações e sofrimentos. Fundou, 
juntamente com alguns de seus companhei-

ros, frades franciscanos, 18 missões. Algumas 
delas prosperaram e se tornaram grandes ci-
dades, em especial ‘Los Angeles’ e ‘San Fran-
cisco’, na Califórnia.

Não esqueço um grande amigo, o nosso 
saudoso ‘Luiz Toledo Barros’ que foi Presi-
dente do Conselho Nacional Serra do Brasil. 
Com ele viajei inúmeras vezes. Mais de dez 
mil quilômetros em um só viagem. Ele gostava 
muito de falar do ‘Junípero Serra’ e, quando 
o fazia se emocionava e,muitas vezes, chorava, 
levando aos participantes das reuniões a fazê-
-lo também. Busquemos, a exemplo do Toledo, 
amar profundamente nosso Patrono. 

Sebben


