
O Movimento Serra cresce
novas comunidades são agregadas
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Palavra do
Presidente

Iniciação à Vida Cristã
É um processo de inspiração ca-

tecumenal com o objetivo de elaborar 
orientações fundamentais para a opera-
cionalização de uma nova modalidade 
de formação da fé cristã. Atende às re-
comendações do Documento de Apare-
cida, que propõe uma catequese de for-
mação indispensável à vida cristã.  Este 
documento foi adotado e assumido por 
toda a Igreja, como catequese básica e fundamental.

Após, virá a catequese permanente,  que continuará pro-
movendo o amadurecimento da fé, à qual se deve incorporar 
um discernimento  vocacional e a iluminação para projetos de 
vida pessoais. A Iniciação à Vida Cristã é um processo que en-
volve pais, catequizandos e comunidade, buscando uma Igre-
ja melhor, de cristãos comprometidos, porque vivenciaram o 
amor de Jesus Cristo.

Esse processo que é pessoal, portanto, acontece dentro de 
uma Comunidade de Fé, consciente da necessidade permanente 
de um testemunho qualificado, ativo, de ação transformadora 
do amor de Jesus.

A missão da Igreja, hoje, é  formar cristãos firmes e cons-
cientes, cuja opção religiosa é uma escolha e não uma simples 
tradição cultural.

Nesse sentido, o grande propósito é: ou educamos na fé, 
colocando as pessoas, realmente, em contato com Jesus, convi-
dando-as para  O seguirem, ou não cumpriremos nossa missão 
evangelizadora. A Iniciação à Vida Cristã é um processo que 
busca uma profunda conversão e acolhimento do amor de Je-
sus, que leva ao amor e ao serviço aos irmãos. É um processo 
de inserção, compromisso, adesão e transformação. 

Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa
Caieiras, SP recebe a Carta de Agregação de mais quatro novas 

Comunidades Serra. Na foto vemos a IS Leodora Jermano Came-
lo, Presidente da CS. Virgem dos Pobres e a IS Valdirene Aparecida 
Guion Donizette, Presidente da CS São Pedro. Essas cartas e insígnias 
foram entregues pelo Pe. Pio João Braga da Silva, Pároco e Assisten-
te Eclesiástico. A solenidade de oficialização de novas Comunidades 
Serra é sempre um momento de grande alegria e espiritualidade.
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“Maria é a Mãe de misericórdia porque seu amor faz com que se 
compadeça de nós e procure sempre nos salvar...”. Santo Afonso

O Movimento Serra cresce
novas comunidades são agregadas



A leitura do sexto capítulo do 
Evangelho de João, traz o discurso sobre 
o “Pão da Vida”, pronunciado por Jesus 
no dia seguinte ao milagre da multipli-
cação dos pães e dos peixes. No final 
do discurso o grande entusiasmo do dia 
anterior se apagou, porque Jesus tinha 
dito ser o Pão que desceu do céu, e que 
ele iria dar a sua carne como alimento e 
seu sangue como bebida, aludindo clara-
mente ao sacrifício da sua própria vida. 
Essas palavras provocaram decepção no 
povo, que as julgou indignas para um 
Messias, palavras não “vencedoras”. Na 
verdade, eles tinham entendido bem o 
discurso de Jesus, tão bem que não queriam escu-
tá-lo, porque é um discurso que põe em crise a sua 
mentalidade. As palavras de Jesus sempre nos co-
locam em crise, por exemplo, diante do espírito do 
mundo, do mundanismo. Mas Jesus oferece a chave 
para superar as dificuldades, uma chave composta 
de três elementos. Primeiro, a sua origem divina: 
Ele desceu do céu e subirá “para onde estava an-
tes” (62 v.). Segundo: as suas palavras só podem 
ser compreendidas por meio da “ação do Espírito 
Santo”, Aquele “que dá a vida” (v. 63).

Então, Pedro faz sua confissão de fé em nome 
dos outros Apóstolos: “Senhor, a quem iremos? Tu 
tens palavras de vida eterna” (68 v.). Ele não diz 
“aonde iremos?”, mas “a quem iremos?”. O pro-
blema básico não é ir e deixar a obra iniciada, mas 
é a quem ir. Daquela interrogação de Pedro, en-
tendemos que a fidelidade a Deus é uma questão 
de fidelidade a uma pessoa, com a qual se une por 
caminhar junto na mesma estrada. E esta pessoa é 
Jesus. Tudo o que temos no mundo não satisfaz a 
nossa fome de infinito. Precisamos de Jesus, de es-
tar com Ele, de nos alimentar à sua mesa, das suas 
palavras de vida eterna! Crer em Jesus significa fa-

zer d´Ele o centro, o sentido da nossa vida. Cristo 
não é um acessório opcional,  é o “pão vivo”, o 
alimento essencial. Unir-se a Ele, em um verdadei-
ro relacionamento de fé e amor, não significa ser 
acorrentado, mas profundamente livre, sempre a 
caminho. Cada um de nós pode se perguntar: Quem 
é Jesus para mim? É um nome, uma ideia, apenas 
uma figura histórica? Ou é realmente aquela pessoa 
que me ama, que deu a sua vida por mim e caminha 
comigo? Para você,  quem é Jesus? Você está com 
Jesus? Você tenta conhecê-lo na sua Palavra? Lê o 
Evangelho, todos os dias uma passagem do Evan-
gelho para conhecer Jesus? Carrega um pequeno 
Evangelho no bolso, bolsa, para lê-lo em qualquer 
lugar? Porque quanto mais estamos com Ele, mais 
cresce o desejo de permanecer com Ele. Agora, 
peço gentilmente, façamos um momento de silên-
cio, e cada um de nós,  em silêncio, em seu cora-
ção, se interrogue: “Quem é Jesus para mim?”. Em 
silêncio, cada um responda em seu coração.

Que a Virgem Maria nos ajude a “ir” sempre 
a Jesus para experimentar a liberdade que Ele nos 
oferece, e que nos permita limpar nossas escolhas 
das sujeiras mundanas e dos medos.
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Quem é Jesus para mim? Papa Francisco  
Francisco pede que a Virgem Maria nos ajude a “ir” sempre a Jesus

Desejo que, no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, em toda a Igreja 
se aprofunde e se difunda a confiança à Mãe da Misericórdia, que, 

enquanto aqui na terra, nos deu um sinal perpétuo da sua ternura e 
proximidade ao povo de Deus peregrino no mundo. Papa Francisco
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Felizes os 
Misericordiosos

Convocada pelo amado Papa 
Francisco, a Igreja,  no mundo todo, 
viverá, de 8 de dezembro de 2015 a 20 
de novembro de 2016, o ANO DA MI-
SERICÓRDIA! Atento a essa urgente 
convocação papal, nosso Movimento 
SERRA do Brasil estará, durante todo 
o próximo ano, aprofundando o tema 
da Misericórdia. 

É urgente que vivamos verda-
deira conversão pessoal, comunitária, 

estrutural! Temos sido por demais legalistas, em detrimento da misericórdia. Olhos 
fixos em Jesus Cristo,  que é o rosto da misericórdia do Pai, vamos abraçar o ANO 
DA MISERICÓRDIA, tornando misericordiosos todos os anos, dias, de nosso vi-
ver. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt.5,7). 
“Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia é que eu quero e não sacrifício. 
Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores “ (Mt.9,13). 

A exemplo de Jesus, precisamos, pessoalmente e como Movimento SERRA,  ter 
compaixão, misericórdia,  diante da multidão sofredora, indo ao encontro, aproximan-
do-nos  dos pobres, doentes , sofredores, marginalizados, para que tenha coerência, 
consistência, nossa oração em favor da messe  necessitada de operários” (Mt.9,35-38).

No providencial ANO da MISERICÓRDIA, acolhamos com audácia e radi-
calidade, estas programáticas palavras do Papa Francisco: Precisamos contemplar 
sempre o mistério da misericórdia: - É fonte de alegria, serenidade e paz. É condi-
ção de nossa salvação.

- Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade.
- Misericórdia é o ato, último e supremo, pelo qual Deus vem ao nosso encontro.
- Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa,  quando 

vê com olhos sinceros, o irmão que encontra no caminho da vida.
- Misericórdia é o caminho que une Deus e a pessoa humana, porque nos 

abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do 
nosso pecado.

Deus nosso Pai é rico em misericórdia e nos  quer seus filhos,  nas estradas da 
vida misericordiosos!

                 D. Angélico Sândalo Bernardino
  Assistente Episcopal do MSB



A família, a favor ou contra as vocações?
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Deus nos criou com o dom maravilhoso e desafiador 
que é a liberdade. Ele se arrisca a encontrar inclusive res-
postas negativas ao seu projeto de amor e felicidade para a 
humanidade. Seu contato com a humanidade, expresso em 
toda a História da Salvação, inclui um elemento importante, 
o chamado, o apelo, a vocação. A aventura humana pede 
este confronto de duas liberdades, que podem construir, ao 
longo dos anos, fecundo relacionamento, cujos frutos con-
tribuem para o crescimento do Reino de Deus, sem excluir 
as possíveis crises de amadurecimento, já que somos respei-
tados nos passos a serem dados.

O Apóstolo São Paulo usa expressões que podem abrir 
os horizontes de nossa compreensão da realidade humana e 
dos desígnios de Deus para todos: “Deus nos escolheu em 
Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e 
imaculados diante dele, no amor. Conforme o desígnio bene-
volente de Sua vontade, ele nos predestinou à adoção como 
filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça 
gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado” (Ef 1, 
4-6). Nós fomos escolhidos, antes de o mundo ser criado, 
para sermos santos e imaculados, diante dele, no amor. Nin-
guém foi feito para o egoísmo ou para o pecado. Optar pela 

Deus se arrisca a encontrar, inclusive,  respostas 
negativas ao seu projeto de amor e felicidade

maldade é possível, mas é processo de autodestruição, e Deus 
não fez ninguém para ser infeliz!

Aqui tocamos num ponto delicado. Há um destino 
traçado, do qual não podemos fugir? Será que não posso es-
colher jogar tudo para o alto, considerando-me livre para fa-
zer o que quiser? Só posso ser feliz em Deus? São perguntas 
desafiadoras e incômodas! Só Deus é capaz de propor aos 
seres humanos um caminho de felicidade e continuar a amá-
-los, se manipular sua liberdade, mesmo se eventualmente 
voltarem as costas para ele. Só o Pai do Céu é capaz de 
enviar seu Filho amado, que foi até o mais profundo da re-
jeição de Deus, quando, em nome da humanidade arrasada, 
gritou na Cruz o abandono: “Quando chegou o meio-dia, 
uma escuridão cobriu toda a terra até às três horas da tarde. 
Às três da tarde, Jesus gritou com voz forte: “Eloí, Eloí, 
lemá sabactâni? – que quer dizer “Meu Deus, meu Deus, 
por que me abandonaste” (Mc 15, 33-34). Tendo descido 
por amor ao ponto mais baixo, Jesus Cristo nos abriu o ca-
minho da vida e da liberdade, visitando todas as situações 
humanas, para preenchê-las apenas de amor.

Dom Alberto Taveira Corrêa, 
Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará

“A família, como Igreja doméstica, é o primeiro lu-
gar onde acontece a transmissão da fé. É lá que muitas ve-
zes se descobre e se desenvolve a vocação ao sacerdócio e 
à vida consagrada. Ao mesmo tempo, a família pode ser o 
lugar onde uma vocação nascente pode ser sufocada, se não 
for devidamente acompanhada e apoiada”, assim afirmou 
Dom Michel Remery, vice-secretário geral da CCEE, na 
abertura dos trabalhos do Encontro Europeu das Vocações, 
ontem à tarde.

“Caso se perca de vista a ideia de que a instituição 
familiar é, essencialmente, uma comunidade de fé para o 
bem-estar do casal e dos seus filhos, isso tem um efeito 
direto na harmonia natural da vida familiar, e com isso na 
quantidade e na qualidade das vocações”, alertou Remery. 
“Quando um jovem ou uma jovem - acrescentou - expressa 
um desejo crescente de seguir a Cristo de uma forma radical 
por meio de um processo de discernimento para o sacerdó-
cio ou à vida consagrada, a família pode-se sentir inade-
quada e só, no acompanhamento das perguntas, dúvidas e 
desafios associados a uma opção de vida tão radical”.

Hoje em dia, continuou o padre, “tal escolha é con-
siderada pouco atraente e estranha, de modo que muitas 

vezes a mesma família cristã põe obstáculos e proibições 
aos jovens que consideram tal vocação. Claramente, o ca-
minho para a vocação é um caminho pessoal de Deus com 
a pessoa chamada, e a escolha é só sua. Ao mesmo tempo, 
como cristãos, não estamos sozinhos, e precisamos da aju-
da dos demais”. Portanto, de acordo com o vice-secretá-
rio-geral do CCEE, “é necessário que toda a comunidade 
cristã, a Igreja, saiba acompanhar e ajudar as famílias a 
fazerem,  em conjunto,  um processo de discernimento e 
de maturidade de uma possível vocação ao sacerdócio ou 
à vida consagrada”.

Para tratar o tema “Como acompanhar os jovens ao 
sacerdócio e à vida consagrada na família, estão reunidos, 
hoje, em Praga, 72 participantes, dos quais nove bispos, 
juntamente com os responsáveis pela pastoral vocacional e 
os delegados das Conferências Episcopais na Europa e das 
Congregações religiosas, provenientes de 20 Países euro-
peus e da Comissão para a Vida Consagrada dos EUA. Os 
trabalhos, que estão ocorrendo a portas fechadas, concluirão 
quinta-feira, 9 julho, com a aprovação de um comunicado 
final que será oferecido em várias línguas, na manhã de sex-
ta-feira, 10 julho.



Agregações no Regional Sul I - SP
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Caieiras, SP – Com a presença do Presidente 
do Movimento Serra do Brasil,  IS Ivo Benedet, foram 
agregadas as Comunidades Serra São Pedro e Nossa 
Senhora dos Pobres. Presidiu à  Celebração Eucarísti-
ca e solenidade de entrega das Cartas e demais insíg-
nias, o Pe. Pio João Braga da Silva. São Presidentes 
das CS as IS Valdirene Aparecida Guion Donizette e 
Leodora Jermano Camelo, que vemos nas fotos acima.

Franco da Rocha, SP – Em novembro 
último a Comunidade Serra Nossa Senhora de Fáti-
ma, da cidade de Franco da Rocha, presidida pela IS 
Josefa Costa, recebeu a Carta de Agregação ao Mo-
vimento Serra do Brasil. Na foto vemos seus mem-
bros, logo após a Missa presidida pelo Pe. Ronaldo 
Lins de Oliveira, Pároco e Assistente Eclesiástico. A 
solenidade contou com a presença dos IS Ivo Bene-
det, Affonso José Iannone e Janete de Barros Borto-
lini, Coordenadora Regional SUL I-SP.

Caçapava, SP – Presididas pelos serranos 
Hildebrando dos Santos e Leonardo Ribeiro da Silva 
Santos, acabam de receber sua Carta de Agregação 
e demais insígnias, as Comunidades Serra Menino 
Jesus e Nossa Senhora das Graças. As citadas comu-
nidades foram fundadas pelo IS Cristino Gilmar do 
Nascimento, Coordenador Distrital 113-SP e grande 
líder serrano que, na oportunidade, se encontrava 
hospitalizado. As cartas foram entregues pelo Presi-
dente do Movimento Serra do Brasil,  IS Ivo Bene-
det e sua Esposa Ilza, de Florianópolis(SC).

Maria, mãe da misericórdia 
Maria nos faz compreender que a misericórdia, é a vivência do amor e do perdão. O papa 

Francisco durante sua homilia na abertura da Porta Santa em Roma pronunciou : “O Filho de 
Deus, que se encarnou para a nossa salvação, deu-nos a sua Mãe, que se fez peregrina conosco, 
sem jamais nos deixar sozinhos no caminho da nossa vida, especialmente nos momentos de in-
certeza e sofrimento. Maria é Mãe que perdoa e, por isso, é a Mãe do perdão”.



Serrinha em Pindamonhangaba
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Duas Comunidades Serra , denominadas SER-
RINHA, foram iniciadas e receberam sua Carta de 
Agregação ao Movimento Serra do Brasil, em no-
vembro último. Elas são assim denominadas por-
que seus membros são adolescentes, como pode ser 
constatado pelas fotos abaixo. Foi seu fundador o 
extraordinário serrano Cristino Gilmar do Nasci-
mento que, por motivo de saúde, não esteve presente 
às solenidades. Pe. Vitor Hugo Porto as acompanha 
e incentiva, como seu Assistente Eclesiástico. As 
novas comunidades são: Mãezinha do Céu, presidi-

da pela IS Tatiane Aparecida Apolinário e Nossa Se-
nhora das Graças, presidida pelo IS Gian Matheus E. 
de Paula Ramos. À solenidade estiveram presentes 
vários membros Diretores do Conselho Nacional: 
Alcides e Eni Dachery, Presidente eleito do Movi-
mento Serra do Brasil; Aroldo Frederico Hauffe, Te-
soureiro; Maria das Graças  S.Brito, Coordenadora 
do Regional LESTE I-RJ; Célia Maria K. Hauffe, 
Coordenadora do Regional SUL II-PR; Maria Ilda 
M. de Castro, Coordenadora do Distrito 176-RJ. Um 
grande momento para o Serra do Brasil



O papa recorda que os leigos 
não são “fiéis de segunda”
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Mensagem do Santo Padre para a 
jornada de estudos sobre a Apostolicam 
Actuositatem, organizada pelo Pontifício 
Conselho para os Leigos,  em parceria com 
a Universidade Pontifícia da Santa Cruz

O concílio Vaticano II não olha para 
os leigos como se eles fossem membros 
de “segunda categoria” a serviço da hie-
rarquia e simples executores de “ordens de 
cima”. Não. Como discípulos de Cristo, 
que na força do seu Batismo e da sua in-
clusão natural “no mundo”, eles são cha-
mados a animar todo ambiente, atividade e 
relação humana,  segundo o espírito evan-
gélico, levando a luz, a esperança e a cari-
dade recebidas de Cristo aos lugares que, 
de outra forma, permaneceriam alheios à 
ação de Deus e abandonados à miséria da 
condição humana.

Essa foi a mensagem do papa Fran-
cisco aos participantes da jornada de estu-
dos organizada pelo Pontifício Conselho 
para os Leigos,  em parceria com a Uni-
versidade Pontifícia da Santa Cruz, com 
o tema “Vocação e missão dos leigos - 50 
anos do decreto Apostolicam Actuosita-
tem”. O evento aconteceu nesta terça-feira 
e se enquadra no contexto do 50º aniver-
sário de encerramento do Concílio Vatica-

no II, evento extraordinário de graça, que, 
como afirmou o beato Paulo VI, teve o ca-
ráter “de um grande e triplo ato de amor: a 
Deus, à Igreja, à humanidade”.

Essa renovada atitude de amor que 
inspirava os padres conciliares levou tam-
bém, entre seus múltiplos frutos, a uma 
nova forma de olhar para a vocação e 
missão dos leigos na Igreja e no mundo, 
com magnífica expressão nas duas grandes 
constituições conciliares: a Lumen Gen-
tium e Gaudium et Spes. Esses documen-
tos “consideram os fiéis leigos dentro de 
uma visão de conjunto do Povo de Deus, 
ao qual pertencem,  junto com os mem-
bros da ordem sagrada e com os religiosos, 
participando da forma que lhes é própria 
da função sacerdotal, profética e real de 
Cristo”. Esse ensinamento conciliar, disse 
Francisco, fez crescer na Igreja a forma-
ção dos leigos, que tantos frutos já deu até 
aqui. Mas o Concílio Vaticano II, como 
todo concílio, “interpela cada geração de 
pastores e de leigos,  porque é um dom 
inestimável do Espírito Santo, a ser acolhi-
do com gratidão e sentido de responsabili-
dade: tudo o que nos foi dado pelo Espírito 
e transmitido pela santa Mãe Igreja deve 
sempre ser entendido de novo, assimilado 
e concretizado na realidade”, afirma o pon-
tífice na mensagem.
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Destaques
Curitiba, PR
Com o título de ‘Padres Serra’,  
foi-me  enviada a foto de Cele-
bração Eucarística por ocasião 
de encontro vocacional realiza-
do no Seminário São José, da 
Arqudiocese4 de Curitiba. Com 
eles vemos nosso Ex-Assistente 
Episcopal,  Dom Pedro Marchet-
ti Fedalto, Arcebispo Emérito.

São José dos Pinhais, PR
Seminaristas diocesanos com o Pe. Braz Hoinatz, Assistente Ecle-
siástico do Movimento Serra, por ocasião da Ordenação Presbi-
teral do Pe. Taciano Rolin, na Diocese de São José dos Pinhais.

Volta Redon-
da, RJ - Seminá-
rio São Oscar Romero 
é o novo Seminário 
da Diocese de Barra 
do Pirai/Volta Redon-
da-RJ. Na foto são 
vistos os seminaristas 
com seu Bispo Dom 
Francisco Biasin e o 
Padre Reitor.



10 edição 125 - Maio | 2015   

 Entrevista
Dom Edmundo Valenzuela, 

novo presidente da 
Conferência Episcopal 

Paraguaia
Os jovens do Paraguai fazem “bagunça 

organizada”, como pediu o papa

Dom Edmundo Valenzuela, sdb, arcebispo de 
Assunção, foi recentemente eleito novo presidente 
da Conferência Episcopal Paraguaia. O país re-
cebeu há poucos meses a visita do Santo Padre e 
já está vivendo e colhendo os frutos dessa viagem: 
entre eles, os jovens fazendo “bagunça organiza-
da” e a Igreja em busca uma mãe paraguaia para 
ser canonizada. Muitos são os desafios de dom 
Valenzuela como novo presidente da conferência 
episcopal, como o de mostrar,  na sociedade,  uma 
Igreja “a caminho”, baluarte e servidora da vida.

O senhor acaba de ser nomeado presidente 
da Conferência Episcopal do Paraguai. Como 

encara esta nova etapa?
Dom Edmundo: Eu disse aos meus irmãos bis-

pos, que me confiaram esse cargo pesado de presi-
dente da conferência: “Como missionário bispo que 
sou, aceito servir à Igreja com a ajuda de Deus e da 
Virgem Santíssima”. Rezo e peço ajuda, pois a ajuda 
que eu posso oferecer depende da oração e do des-
prendimento de mim mesmo, a exemplo de Jesus.

Quais são os desafios mais importantes                 
da Igreja no Paraguai?

Dom Edmundo: Esta nova etapa do meu serviço 
à Igreja não vai ser fácil para mim, pois a nossa Igreja 
foi chamada pelo papa Francisco a uma renovação ra-
dical, na visita que ele nos fez em julho deste ano. O 
desafio de uma “Igreja de saída”, uma Igreja missioná-
ria, soa bem, mas, na realidade, há muitas resistências. 
Estamos muito acostumados com o “sempre fizemos 
assim”. No social, a conferência continua sendo um 

baluarte a serviço da vida, da verdade, da justiça e da 
paz. As novas ideologias, em especial a de gênero, têm 
muita força, muito dinheiro sustentando a sua propa-
gação. Além disso, a pobreza e a pobreza extrema 
de 15% da população nos deixa sempre em alerta. O 
país está sendo devastado pelos desmatamentos e pelo 
avanço rigoroso da produção agropecuária industrial. 
Os campesinos são obrigados a vender suas terras e 
a fazer parte dos cinturões de pobreza das cidades. A 
corrupção administrativa é cada vez mais galopante e 
goza da impunidade,  à vista de todos. Essas situações 
precisam do acompanhamento permanente da con-
ferência episcopal. Criar espaços de diálogo com as 
autoridades é um caminho indispensável, mas lento, 
e o resultado não depende de nós, mas do complexo 
momento histórico que vivemos.

O que o senhor destacaria dos trabalhos 
realizados durante a recente Assembleia 

Plenária Ordinária dos Bispos?
Dom Edmundo: Dedicamos uma semana mui-

to intensa a vários temas, em clima de fraternidade, 
oração e diálogo. Começamos avaliando a visita do 
papa Francisco. Publicamos seus discursos e homi-
lias. Depois começamos a estudar um rascunho de 
síntese das palavras do papa Francisco, com a orien-
tação de uma vida evangélica mais radical. Neste ano 
fizemos as eleições das novas autoridades da confe-
rência e confirmamos os secretários executivos das 
pastorais. Os temas obrigatórios são a escuta do an-
damento e dos resultados de cada pastoral da confe-
rência; tomamos conhecimento da situação do Semi-
nário Maior Nacional num encontro com os forma-
dores; ouvimos o informe da Universidade Católica. 
Também tivemos meia hora de visita do presidente 
da República, que saudou as novas autoridades da 
conferência. Com ele programamos continuar os en-
contros de avaliação social que interessam ao Esta-
do e à Igreja. Tivemos a visita do núncio apostólico, 
dom Eliseo Ariotti, que presidiu à missa que organi-
zamos em agradecimento por tudo o que ele fez na 
visita papal. Aprovamos dois documentos, um com a 
mensagem para as eleições municipais e o outro com 
orientações para uma Igreja missionária, seguindo as 
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palavras do papa Francisco na visita ao país. Enfim, 
foi uma semana muito intensa, com uma agenda den-
sa, mas num ambiente de fraternidade, serenidade, 
discernimento e motivador de esperança.

Como o senhor avalia a viagem                     
do papa ao Paraguai?

Dom Edmundo: Para nós, foi o maior aconte-
cimento da nossa história. Vivemos um encontro na-
cional, uma festa da fé e da Igreja, marcada pela ale-
gria, pela participação massiva e pelas expressões de 
religiosidade simples e carinhosas para com o papa. A 
presença humilde e cálida, as palavras sábias e orien-
tadoras, o carinho pela gente paraguaia, a estima pela 
mulher paraguaia, a mais gloriosa da América,  segun-
do as palavras dele, conquistaram os corações. A pre-
paração da visita papal nos ensinou a trabalhar conjun-
tamente as forças sociais e culturais do país. Seguindo 
a constituição, criamos um trabalho entre Igreja e Es-
tado,  respeitando a nossa independência, colaboração 
e autonomia. Sem dúvida, a maior coisa que já vive-
mos como país até agora foram esses três dias.

Que frutos já são visíveis?
Dom Edmundo: Houve mais aproximação de 

milhares de pessoas nas celebrações dominicais. O 
conselho do papa aos jovens, de “fazer bagunça, 
mas organizada”, os despertou para uma série de 
manifestações por mais qualidade da educação es-
colar, mais transparência e eliminação da corrupção 
na Universidade Nacional e suas filiais.

O bispo de Caacupé, dom Claudio 
Giménez, contou recentemente que 
o papa Francisco pediu a busca de 

uma mãe paraguaia de vida e virtudes 
exemplares para elevá-la aos altares. 
Por que esta preocupação do Santo 

Padre pela figura da mulher no 
Paraguai? Já existe alguma candidata?

Dom Edmundo: É verdade que alguma mãe 
paraguaia tem que chegar aos altares para honrar o 
título recebido do papa Francisco de “mais gloriosa 
da América”. Enquanto isso, temos uma religiosa 
carmelita, Chiquitunga, a caminho de ser proclama-
da “beata”. Mas temos que buscar também uma mãe 
exemplar e santa.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica em 2016 

a) Unir Igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas de boa vontade na promoção da 
justiça e do direito ao saneamento básico; 

b) Estimular o conhecimento da realidade local em relação aos serviços de saneamento 
básico; 

c) Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, principalmente da água; 
d) Apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e executem o seu Plano de Sanea-

mento Básico; 
e) Acompanhar a elaboração e a execução dos Planos Municipais de Saneamento Básico; 
f) Desenvolver a consciência de que políticas públicas na área de saneamento básico apenas 

se  tornarão realidade,  pelo trabalho e esforço conjunto; 
g) Denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, pois eles devem ser política 

pública como obrigação do Estado; 
h) Desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à proposta cristã,  e 

envolvimento com as necessidades humanas básicas.

Os oito Objetivos Específicos da CF mostram a preocupação com o saneamento básico no Brasil: 
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Romaria Nacional 2015
 No dia 15 de novembro de 2015, o Movimento 

Serra do Brasil realizou sua 29ª. Romaria ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida 
(SP).  Como nos anos anteriores e há  quase três déca-
das, grande número de serranos – aproximadamente mil 
- estiveram agradecendo as graças alcançadas e rogando 
à Padroeira do Brasil, Rainha e Mãe dos Vocacionados, 
bênçãos para o ano de 2016. O entusiasmo e a espiritua-
lidade foram marcantes. Todos os que lá estiveram são 
unânimes em afirmar: “Como é gostoso e gratificante 
participar da Romaria. Saio feliz e entusiasmado a tra-
balhar pelas vocações. Sinto a proteção e as bênçãos de 
Nossa Senhora Aparecida. Como é bom encontrar e abra-
çar os amigos e tantas outras pessoas.”

 Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente 
Episcopal do Movimento Serra do Brasil,  é sempre uma 
presença animadora, alegre, marcante e esperada por to-
dos os romeiros Serra. Ele sabe, com maestria, conduzir 
as atividades programadas, sempre com palavras, gestos, 
expressões adequadas e portadoras de certo lirismo,  o que 
agrada a todos. Dom Angélico é uma bênção para o Ser-
ra do Brasil. Com ele esteve também Dom Walter Michael 
Ebejer, OP, Bispo Emérito de União da Vitória (PR). Desta-
que especial merece a Irmã Ivete Muhl, da Congregação das 
Irmãs de Nossa Senhora da Salette,  que proferiu a Palestra 
principal da Romaria, com o tema ‘Vida Religiosa Consa-
grada’. Excelente apresentação aplaudida e elogiada por to-
dos os participantes e pelos Senhores Bispos presentes.

Dom  Angélico Sândalo Ber-
nardino, Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil

Irmã Ivete Muhl apre-
sentando magnífica pales-
tra sobre o Ano da Vida 
Religiosa Consagrada

Maria das Graças - Gracinha,  Maria Ilda e serra-
na, coordenaram a procissão de entrada da Cele-
bração Eucarística de Ação de Graças da Romaria.

José Ginaldo 
de Jesus, de 
Aracaju, SE – 
Palestra sobre 
TLS – Treina-
mento de Lide-
rança Serra.
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O Serra Internacional, por meio do Represen-
tante do Brasil IS Affonso José Iannone, aprovou a 
agregação de 9 Comunidades Serra brasileiras: Dis-
trito 113 – Cristino Gilmar do Nascimento, CS. Nos-
sa Senhora da Assunção, de Pindamonhangaba (SP); 
Distrito 176 – Maria Ilda Monteiro de Castro, CS. 
Camomilas Vocacionais,  São Sebastião, São José, 
Santa Luzia, Maria Fonte de Amor, Rainha da Paz, 

Caminhando com Maria e São Geraldo, de Volta Re-
donda (RJ). Nas fotos acima são vistos o IS Affonso, 
fazendo a entrega das citadas Cartas de Agregação e os  
Presidentes das citadas Comunidades Serra. As cartas 
foram entregues no decorrer da 28ª. Romaria Nacional 
do Movimento Serra do Brasil ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida.

No decorrer da programação, o Pe. Regis e o ca-
sal Antoninho e Terezinha, da Comunidade Serra Cida-
de Sorriso, de Curitiba, apresentaram relatório de sua 
viagem e participação nas solenidades de Canonização 
do Patrono Junípero Serra, acontecida em Washington, 

O Movimento Serra do Brasil em Washington, USA
USA, no dia 23 de setembro de 2015. Participou do im-
portante acontecimento para o Serra Internacional e para 
a Igreja, o casal David e Jussara, também membros da 
mesma Comunidade Serra.
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Irmãos e Irmãs
Nossas orações foram ouvidas. Nos-

sas súplicas foram atendidas. Nossas es-
peranças foram alcançadas. Hoje estamos 
vivendo a felicidade de ver nosso patrono, 
Beato Junípero Serra, elevado às honras do 
altar. O Beato Junípero Serra foi canonizado. 
A Igreja o proclamou oficialmente santo.

Para ser canonizado segundo as normas e rituais da 
Igreja, é necessário que o candidato tenha cumprido e pra-
ticado as três virtudes divinas: Fé, Esperança e Caridade; e 
as quatro virtudes cardinais: temperança, fortaleza, justiça e 
prudência. Junípero Serra, o Santo, foi um homem de profun-
da fé, viveu comprometido com o Evangelho, amou a Deus 
de todo seu coração e de toda sua alma e com a totalidade do 
próprio agir, devotando-lhe total obediência. Foi um homem 
de habitual correção em seus pensamentos, de retidão em sua 
conduta. O respeito, mesmo para com seus opositores, teste-
munha o seu espírito de justiça.

Foi perseverante e determinado na defesa dos direitos 
da Igreja e dos índios, sendo prudente pelas sábias medidas 
que tomou. Sacrificou o conforto de uma carreira muito bem 
sucedida, ao renunciar a ascensão nas carreiras acadêmica e 
eclesiástica, para assumir a condição de missionário e viver 
o resto de sua vida entre pessoas desconhecidas, e as amou 
profundamente e genuinamente.

Sua saúde debilitada nunca o impe-
diu de continuar sua caminhada de exemplo 
e testemunho do profundo amor a Deus e 
aos irmãos. Superava a dor e o sofrimento 
produzidos por suas enfermidades, vivendo 
em harmonia com a natureza e com aqueles 
que o cercavam. Seu espírito empreendedor 

o empurrava para novas conquistas e para a fundação de 
novas missões que deram origem a diversas e importantes 
cidades americanas. 

O Santo Junípero Serra dedicou e consumiu sua vida 
praticando o bem e levando Deus e sua doutrina aos povos 
do México e Estados Unidos, estabelecendo e materializando 
uma relação com Deus e com os irmãos pela prática e vi-
vência do amor. Foram estas qualidades tão consistentes que 
fizeram com que a Igreja reconhecesse sua santidade.

A nós, serranos e serranas, cabe rogarmos pelas suas 
bênçãos e graças, pedindo sua proteção e intercessão junto a 
Deus Pai, para que com a mesma coragem e determinação de 
nosso patrono, unidos levemos o nosso movimento ao cum-
primento de seu carisma e objetivo.

Irmãos e irmãs,  aproveitemos este momento tão espe-
cial para nós, e com a cabeça erguida,  caminhemos “Sempre 
em frente e jamais retroceder”.

Rosa Maria Albino Paris – CS. de Formosa, GO

A festa da misericórdia 
Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo 

de Belém do Pará, reflete sobre amor que se 
transforma em misericórdia,  quando é preciso 
ir além da norma exata da justiça.

Faz parte do equilíbrio entre pessoas e 
grupos na sociedade o estabelecimento de li-
mites razoáveis entre a liberdade de uns e de 
outros. Até se repete, de forma adequada, que a minha liber-
dade vai até onde começa a da outra pessoa. Tudo muito bem 
organizado! Mais ainda, cresce o clima de reivindicação de 
direitos, com as maiorias e as minorias que buscam o próprio 
espaço, a fim de que ninguém fique de fora do concerto que se 
deseja harmônico. Intrigante é o fato de que sociedades mui-
to organizadas, com tudo bem definido, respeito à ecologia, 
trânsito bem estabelecido entre pessoas, veículos e ideias, não 
consigam oferecer-lhes igual realização. Falta algo para que 
a vida adquira, além dos limites necessários, o horizonte que 
proporcione felicidade de verdade.

“A misericórdia apresentada por Cristo na parábola 
do filho pródigo tem a característica interior do amor, que no 
Novo Testamento é chamado ‘ágape’. Esse amor é capaz de 
debruçar-se sobre todos os filhos pródigos, sobre qualquer 
miséria humana e, especialmente, sobre toda miséria moral, 

sobre o pecado. Quando isso acontece, aquele 
que é objeto da misericórdia não se sente humi-
lhado, mas como que reencontrado e revaloriza-
do. O pai manifesta-lhe alegria, antes de mais,  
por ele ter sido reencontrado e por ter voltado 
à vida. Esta alegria indica um bem que não foi 
destruído: o filho, embora pródigo, não deixa de 

ser realmente filho de seu pai. Indica ainda um bem reencon-
trado: no caso do filho pródigo, o regresso à verdade sobre si 
próprio (Cf. João Paulo II, Encíclica Dives in misericordia, 
6). Na parábola do filho pródigo não é usado, nem uma vez 
sequer, o termo «justiça», assim como também não é usado 
no texto original, o termo «misericórdia». Contudo, a relação 
da justiça com o amor que se manifesta como misericórdia 
aparece profundamente vincada no conteúdo dessa parábola 
evangélica. Torna-se claro que o amor se transforma em mise-
ricórdia,  quando é preciso ir além da norma exata da justiça: 
norma precisa,  mas, por vezes, demasiado rigorosa” (Dives 
in misericordia, 5). Trata-se de uma verdadeira revolução nos 
relacionamentos sociais. Muito além das aparências, vale a 
realidade do filho amado. O desafio está lançado, para que a 
convivência humana supere os limites frios do direito e da jus-
tiça. Só em Cristo e com ele começará a festa da misericórdia.
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A festa da misericórdia 

Expansão 
Novas Comunidades Serra estão sendo inicia-

das, em várias partes do país. Trazemos aqui algu-
mas delas que, em breve, farão oficialmente parte do 
‘exército’ de  serranos do Movimento Serra do Brasil 
que já ultrapassa o número de trezentos grupos que 
denominamos de ‘Comunidades Serra’. Lembramos 
ao leitor que esse movimento tem como carisma a 
oração e o trabalho em favor das vocações de espe-
cial consagração, Sacerdócio e Vida Religiosa Con-
sagrada. Segundo os últimos Papas, especialmente 
São João Paulo II que, por inúmeras vezes recebeu 
os Diretores do Serra Internacional, esse trabalho é 
o ‘mais importante e urgente da Igreja’.

Cantagalo, PR – Por ocasião da primeira reu-
nião realizada pelo Coordenador Distrital 168, IS Ade-
lino Bridi e sua Esposa Lizete, de Guarapuava, PR.

Itatiba, SP – Vemos os fundadores IS Ivo Bene-
det, Luiz e Affonso Iannone, com o Pároco de Itatiba.

Mariana Torres, Volta Redonda, RJ 
– Tem, na presidência a IS Maria José Pereira Neto.

São Francisco de Assis, Volta Redonda, RJ – Presidente IS José Antônio Albertine.
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Convenção do Distrito 56 – Paraguay/Uruguay

Fundación del Serra Club de Villarrica del Espíritu 
Santo em La Catedral de Villarrica

Asistentes a la 34ª convención del Distrito 56 
con el Presidente de Serra International 

Tim O’Neill y el Director Ejecutivo John Liston

Grupo del Serra Club de Asunción em La Convención 
del Distrito 56 Paraguay/Uruguay

XXXIV Convención Del Distrito 56
De Serra International

El Viernes 16 de Octubre de 2015, a las 16:30 hs, en 
la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, se da inicio a la 
XXXIV Convención del Distrito 56 Paraguay-Uruguay de 
Serra Internacional con el lema “Consagrados al servicio 
del Reino de Dios, llamados a la santidad como Junípero 
Serra”.  Se tiene el privilegio de contar con la presencia del 
Presidente de S.I.,Tim O’Neill, el Director Ejecutivo John 
Liston, el miembro de la Junta Directiva Internacional Af-
fonso Iannone, varios miembros del Consejo Nacional Ser-
ra Brasil y , naturalmente serranos de Uruguay y Paraguay   

Se da comienzo con las palabras de bienvenida del 
Gobernador Señor Leopoldo Alonso Luciuk. Seguida-
mente se eligen a las autoridades de la Convención y son 
designadas: Herenia C. de Cardozo del Serra de Asunción 
como Presidente y  Berta Willat  del Serra de Montevideo 
como Secretaria. Monseñor Ricardo Valenzuela, Obispo 
de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo desarrolla 
el Tema: “Sean pastores con olor a oveja”.  

Se agradece esta exposición y nos preparamos 
para la eucaristía en la Catedral. Allí, presidida por Mon-
señor Ricardo Valenzuela y concelebrada  por varios sa-
cerdotes, asistimos a una hermosa y solemne ceremonia. 
Al término de la misma el nuevo Serra Club de Villarrica 
del Espíritu Santo, recibe su Carta Constitutiva de manos 

del  Presidente de S.I., Tim O´Neill.
El sábado 17 se inicia las actividades 

con las Laudes,  oración de la mañana, a car-
go del Serra de San Lorenzo.  Luego del de-
sayuno Tim O’Neill y John Liston desarrol-
lan el tema    “El Consejo Serra, como parte 
de la estructura del Serra Internacional, su 
importancia, composición y proyección”

Affonso Iannone, Miembro del Con-
sejo de Brasil nos habla sobre el Consejo 
Serra Paraguay-Uruguay.   Inicia su charla 
explicando que un Consejo sirve para ayu-
dar, es efectivo por el trabajo que realiza y  
ganará autoridad en la medida que sirve. La 
función fundamental del Consejo es plani-
ficar,  expandir y comenzar ahora  a nivel 
nacional. A la tarde  Monseñor Adalberto 
Martínez Flores, Obispo Castrense,  presen-
ta la “Síntesis del Mensaje del Santo Padre, 
durante su visita en Paraguay: Compromiso 
del Serra en su apostolado”

Seguidamente Leopoldo  Alonso Lu-
ciuk, Gobernador del Distrito 56 presenta las 
Conclusiones de la Convención anterior y 
solicita que a partir de esas fortalezas, debi-
lidades se preparen las conclusiones de ésta, 
con propuestas de actividades de refuerzo o 
correctivas para fortalecer nuestros respec-
tivos Clubes. Finalmente la Señora Hada 
Montesano del Serra Club de Montevideo 
desarrolló el tema “Junípero Serra, su vida y 
labor misionera. Legado para el Serra.   

El domingo 18,  se inicia las activi-
dades con  “Laudes”, oración de la mañana 
a cargo del Serra Castrense.   Luego las au-
toridades del Serra Internacional y del Bra-
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sil dirigen breves mensajes de aliento y gratitud a los 
Clubes de nuestro país por la excelente organización de 
la Convención y desean éxitos a nuestro trabajo voca-
cional Serra y al nuevo Consejo del Distrito 56 Para-
guay-Uruguay. 

 Luego, las autoridades internacionales dan pose-
sión de cargos al nuevo Gobernador del Distrito 56, este 
período de 2 años le corresponde a Uruguay y es el señor 
Alfonso Algorta del Serra de Montevideo, como Vice Go-
bernador asume por Paraguay el Señor Agustín Ruiz Díaz 
del Serra de Asunción, ambos agradecen la designación y 

comprometen sus esfuerzos para trabajar en la consolida-
ción y expansión del Serra en sus respectivos países.

Se cierra el evento con la celebración eucarística a 
cargo del Padre Roberto Carlos Armoa, Capellán del Ser-
ra de Villarrica. La despedida cálida y llena de emociones 
donde todos y cada uno nos confundimos en un abrazo 
fraternal, dando gracias a Dios y a San Junípero Serra, 
por permitirnos servir en este movimiento y por la alegría 
del reencuentro esperando un fecundo trabajo misionero.

Colaboración de Herenia Coronel de Cardozo

Sabor de ‘quero mais’
Nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro, Eni e eu, 

juntamente com os IS Iannone, Edgar, Rodini, Vicente 
e Antônio,  estes de Ribeirão Preto,  com suas esposas,  
Yolanda, Elizabete e Marina,  estivemos participando 
de uma  memorável convenção Serra, cujo principal 
objetivo foi a criação e instalação do Conselho Latino-
-Americano do Serra, dos países de língua espanhola. 

No dia 15, saímos de Pelotas, via aérea, para 
Porto Alegre. Lá tivemos alguns con-
tratempos, em razão dos temporais 
que se fizeram sentir com muita inten-
sidade. Os voos atrasaram e somente 
foi possível partir para Curitiba às 
duas horas da tarde, chegando a  Foz 
do Iguaçu pelas quatro. Aguardamos 
aí o Is Affonso que só chegou às de-
zenove, porque os seus voos também 
atrasaram. Por causa dos atrasos, per-
noitamos nessa cidade.

No dia seguinte, 16, de manhã, 
de táxi, partimos para Ciudad de  Les-
te.  Fizemos a entrada de turistas na 
Aduana e tomamos outro táxi, que nos 
levou até a cidade de Vilarrica, a uma 
distância de 240 km, onde chegamos  
pelas 13h. Acomodamo-nos no hotel, 
almoçamos e nos dirigimos para o local da convenção, 
no próprio hotel. 

Fizemos a inscrição e fomos confraternizando 
com os irmãos, à medida que iam chegando. Compare-
ceram aproximadamente cem (100) convencionais do 
Paraguai, Uruguai e Brasil, contando ainda com a pre-
sença do Presidente e secretário do Serra Internacional, 
vindos dos Estados Unidos. Destacamos, com alegria, 
a presença de dois bispos: o de Villarrica e o capelão 
militar das Forças Armadas do Paraguai,  bem como de 
vários sacerdotes assistentes espirituais dos Serra Clu-
bes do País anfitrião. *

A convenção foi marcante para todos, os pales-
trantes, os dois bispos, o Affonso, Governador distrital 
e a irmã Hada de Montevidéu, abordaram os temas: 
O pastor, com o cheiro das ovelhas; Conselho Serra 
como parte da estrutura internacional; Conselho Ser-
ra sul-americano; Junípero Serra e sua vida e Mensa-
gem do Santo `Padre o Papa em sua visita ao Paraguai. 
Fizeram uso da palavra também: Is Alcides Dachery, 

presidente eleito do Serra do Brasil; 
João Rodini, Diretor de planejamento 
do CNSB; José Vicente Ferreira, Vice 
de atividades vocacionais do CNSB e 
outros. Houve troca de presentes con-
substanciados na oferta de Imagens 
das padroeiras dos respectivos países. 
Tivemos ocasião de participar de três 
celebrações Eucarísticas, com desta-
que  para a marcante Santa Mis-
sa acontecida na Catedral diocesana, 
quando ocorreu a oficialização do 
Serra Clube de Vilarrica, com posse, 
entrega da carta e distintivos. Houve 
ainda, a admissão de cinco novos só-
cios do Serra Clube Castrense, sendo 
três deles irmãos da mesma família, 
filhos de um casal de serranos do mes-

mo clube. Todos se emocionaram, quando o próprio pai 
colocou o distintivo na lapela de um dos seus filhos.

Notamos que os serranos do Paraguai e Uruguai 
estão imbuídos de grande e entusiástica disposição para a 
expansão do Serra naqueles países e demais países vizi-
nhos. Foi realmente uma proveitosa convenção. Regres-
samos muito animados e confiantes. Teremos, certamen-
te, duas épocas diferentes, ou seja: antes e depois dessa 
convenção. Tudo transcorreu num clima de confraterniza-
ção, harmonia e grande amizade; fechando com um sabor 
de “quero mais”. Regressamos felizes e gratos.

Alcides Dachery – Presidente Eleito do CNSB
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Serra em Ação

Cidade Sorriso - Curitiba, PR –  Participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual 
do Distrito 177, de 2015.

Florianópolis, SC – Co-
munidade Serra de Coqueiros.
1. Celebração presidida pelo Pe. 
Flávio. Nela foram admitidos 16 
novos membros da CS de Flo-
rianópolis-Coqueiros.  

2. Presidente Ivo Benedet coorde-
nando a Novena de Natal na casa 
da IS Benedita Silva (foto abaixo) 
que, apesar de seus 96 anos de 
idade, participa regularmente das 
reuniões e encontros do Movi-
mento Serra e de sua comunidade.

Tubarão, SC – Membros 
da Comunidade Serra local, que 
tem na presidência o IS José 
Paulo da Conceição e na Co-
ordenação Distrital 136-SC o 
IS Rosemário Formentin Zam-
paretti, por ocasião de visita 
do Presidente do Conselho Na-
cional IS Ivo Benedet e Esposa 
Ilza, de Florianópolis.
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Marília, SP – Pe. Luciano Pontes com os serra-
nos, por ocasião de reunião da CS que tem na presi-
dência a IS Julia Fernandes de Oliveira.

S. José do Norte, RS – Participantes do 
Encontro de Aprofundamento Espiritual lá rea-
lizado sob a coordenação da IS Eni Celita Chittó 
Dachery, Coordenadora Distrital 115-RS (centro). 
Com ela são vistos os casais Varisco, de Taquara e 
Fontoura, de Guaiba.

Mineiros, GO – Presidente da CS de 
Mineiros, IS Semir Antônio de Almeida e 
sua Esposa Rosecler, por ocasião de encon-
tro dos seranos locais.

Pindamonhangaba, SP – Serranos, mem-
bros do Conselho Nacional do MSB, vindos de 
várias partes do Brasil para participar da Festa de 
Agregação das Comunidades Serra ‘SERRINHA’, 
em novembro último.

Guarapuava, PR – IS Roberto Abicalaffe e 
Esposa Ester, cumprimentando – como costumam 
fazer – o Sacerdote que acabou de presidir a Cele-
bração Eucarística de que participaram.

Caieiras, SP – IS Ivo Benedet, Presidente do 
Conselho Nacional Serra do Brasil, com a Coorde-
nadora do Regional SUL I-SP, IS Janete de Barros 
Bertolini e seu marido, por ocasião de visita e entre-
ga de quatro Cartas de Agregação, naquela cidade. 
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Atualidades
Aparecida, SP

O Santuário 
Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida 
estará comemo-
rando, no decorrer 
do próximo ano 

de 2017, 30 anos da ‘Pesca Milagrosa’ da imagem de 
Nossa Senhora, no Rio Paraíba. O Movimento Serra 
estará realizando, nos dias 18 e 19 daquele ano, sua 
30ª. Romaria Nacional e, juntamente com o Santuário, 
está programando solenidades especiais para, condig-
namente, lembrar os 300 anos de N. S. Aparecida e os 
30 anos de Romaria do Serra ao Santuário Nacional. 
Será um momento de muita piedade e ações de graças. 

 
Madre Tereza de Calcutá será canonizada

Madre Teresa de Calcutá 
será canonizada em setembro de 
2016, como parte do Jubileu ex-
traordinário. Quem traz a notícia 
é a agência Agi, indicando como 
possível data a segunda-feira, 5 
de setembro, memória litúrgica 

da Beata, fundadora das Missionárias da Caridade, e 19º 
aniversário da sua morte. Segundo Vatican Insider, po-
rém, “é muito mais provável que a canonização aconte-
ça no dia precedente, ou seja, domingo 4 de setembro”.

Conforme relata o mesmo site, “para chegar a 
oficializar a canonização ainda são necessários alguns 
passos”. “O milagre atribuído à intercessão da Beata 
albanesa será examinado pelos cardeais e bispos da 
Congregação das Causas dos Santos no próximo mês”, 
escreve a agência. “Embora o exame dos prelados não 
seja de mérito – que é feito pela consulta médica do 
Dicastério e já aconteceu com êxito positivo – é sem-
pre possível pedido de aprofundamentos que podem 
adiar mais os tempos do processo. Uma vez que os 
cardeais e bispos da Congregação se pronunciem, a 
decisão é apresentada ao papa pelo cardeal prefeito, 
que aprova o milagre e portanto comunica a data da 
cerimônia ao consistório de cardeais”.

O milagre que poderia elevar Madre Teresa aos 
altares é a cura inexplicável de um homem brasileiro, 
da Diocese de Santos, no último estágio de um tumor 
maligno no cérebro, que aconteceu logo depois que o 
enfermo tinha orado intensamente à Madre Teresa. No 
exame, o câncer, que já havia se estendido para grande 
parte do cérebro, desaparecera  de improviso.

Madre Teresa, cujo nome de nascimento é An-
jëzë Gonxhe Bojaxhiu, nasceu em Skopje, capital da 
atual Macedónia, em 26 de agosto de 1910. Fundou 
a Congregação das Missionárias da Caridade, e mais 
tarde dos Irmãos Missionários da Caridade. Pela sua 
obra de apostolado entre os pobres e os enfermos tor-
nou-se rapidamente símbolo de amor e caridade. Tanto 
que o reconhecimento das virtudes heroicas e dos mi-
lagres foi aberto com menos de dois anos da sua morte 
– acontecida no dia 5 de setembro de 1997 – por causa 
da sua fama generalizada de santidade. A cerimônia de 
beatificação aconteceu na Praça de São Pedro,  no dia 
19 de outubro de 2003, presidida por João Paulo II, 
ligado à religiosa por uma profunda amizade.

Com os quatro novos presbíteros, o 
número de sacerdotes da Comunidade 

Católica Shalom chegará a 32
No início 

do Ano Jubilar 
Extraordinário 
da Misericórdia, 
quatro diáconos 
da Comunidade 
Católica Sha-
lom serão orde-
nados sacerdotes, informa a Assessoria de Imprensa. A 
celebração eucarística para ordenação presbiteral será 
presidida pelo arcebispo de Fortaleza, D. José Apare-
cido Tosi Marques, no dia 22 de dezembro às 18h30 na 
Catedral Metropolitana de Fortaleza.  Serão ordenados 
os diáconos da Comunidade Cristiano Pinheiro, Edie 
Bethlem, Gustavo José Mendes, Hintz Dagoberto.

A partir do Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, 
os neossacerdotes celebrarão suas primeiras missas no 
Centro de Evangelização Shalom da Paz (Av. Maria 
Tomásia, 72). O diácono Cristiano Pinheiro celebrará 
no dia 25 às 18h, seguido por Edie Bethlem,  no dia 26 
às 19h. Hintz Dagoberto presidirá sua primeira missa 
no dia 27 às 18h,  e Gustavo José,  no dia 28 de dezem-
bro às 19h.

Com os quatro novos presbíteros, o número 
de sacerdotes da Comunidade Shalom chegará a 32. 
Atualmente, há 16 padres na Comunidade de Vida 
Shalom, dos quais nove estão no Governo Geral (For-
taleza e Diaconia Geral em Aquiraz), dois na Itália, um 
na França, um na Holanda, um em Salvador (BA), um 
no Rio de Janeiro (RJ), um em São Luís (MA).

Na Comunidade de Aliança há 12 sacerdotes. Os 
padres da Aliança estão no Chile, em Salvador (BA), 
São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Quixadá (CE), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), 
Fortaleza (CE) e Brasília (DF). Além disso, temos 70 
seminaristas, alguns dos quais em estágio Pastoral.

http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
http://www.zenit.org/pt/articles/comunidade-catolica-shalom
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PAPA Francisco entre as pessoas mais 
influentes do mundo - Papa foi eleito por 
sua encíclica sobre o aquecimento global

Papa Francisco 
e os artífices do de-
gelo entre os Estados 
Unidos e Cuba estão 
na lista anual dos 100 
pensadores mais in-
fluentes do mundo, 
publicada pela revista 
Foreign Policy, que 
inclui a chanceler ale-
mã Angela Merkel e o 

presidente russo, Vladimir Putin. A cada ano, a publi-
cação americana especializada em política internacio-
nal, identifica os “100 Pensadores Globais”, que, no 
seu entendimento, tiveram mais influência por suas 
ações em diferentes categorias. Nesta edição, vários 
latino-americanos.

Na secção “Administração”, a revista elogiou 
o Santo Padre por sua encíclica sobre o aquecimento 
global; a prefeita de Paris, a espanhola Anne Hidal-
go, por sua “ambiciosa agenda verde” e a secretária da 
Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climá-
tica, Christiana Figueres,  de origem costa-riquenha.

Outros latino-americanos citados pela Foreign 
Policy como personalidades influentes de 2015 são o 
Procurador-Geral do Brasil, Rodrigo Janot, que “bus-
cou fazer justiça corajosamente” com os membros do 
círculo próximo à presidente Dilma Rousseff, nas in-
vestigações sobre o escândalo de corrupção na compa-
nhia petrolífera estatal Petrobrás.

Na mesma categoria está o jurista colombiano 
Ivan Velasquez, representante da Comissão Interna-
cional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG) e 
selecionado por sua rede de investigação conhecida 
como “The Line”, um caso que custou o cargo do pre-
sidente Otto Perez Molina, agora na prisão.

Na seção “Responsáveis por tomada de deci-
são”, a revista destacou o trabalho da subsecretária 
dos EUA para a América Latina, Roberta Jacobson, a 
diretora-geral para os Estados Unidos no Ministério 
das Relações Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, Ben 
Rhodes e Ricardo Zuniga, ambos assessores do presi-
dente dos EUA, Barack Obama.

Como recorda Foreign Policy, Zuniga, de 
Honduras, e Rhodes passaram “mais de 70 horas” 
conversando secretamente com as autoridades cuba-
nas sobre “questões anteriormente intratáveis” para 
lançar as bases do processo de normalização entre 
os Estados Unidos e Cuba anunciado em dezembro 
2014. Nesse mesmo ano, Jacobson e Vidal foram 
encarregados   de liderar com as negociações que le-

varam à restauração das relações diplomáticas bila-
terais, com a reabertura de embaixadas em Washin-
gton e Havana,  em julho, e pavimentar o caminho 
para “uma nova era de cooperação”.

Francisco na Polônia irá à JMJ, ao 
santuário de Czestochowa e a Auschwitz

A viagem será em 2016, por ocasião da 
Jornada Mundial da Juventude, 

que se realizará em Cracóvia
O presidente da 

Polônia, Andrzej Duda, 
confirmou,  nesta se-
gunda-feira, que o papa 
Francisco em sua viagem 
apostólica – além de parti-
cipar da Jornada Mundial 
da Juventude que se realizará do 26 ao 31 de julho do 
ano que vem,  na cidade de Cracóvia – quer ir também 
ao santuário de Nossa Senhora de Czestochowa e ao 
campo de concentração de Auschwitz. O anúncio foi 
depois da audiência que o Papa Francisco lhe conce-
deu no Vaticano,  nesta segunda-feira, e na qual o pre-
sidente lhe presenteou um quadro de Nossa Senhora de 
Czestochowa, com a intenção de que o proteja,  a que o 
Santo Padre disse: “Sim, porque eu preciso’.

Por sua parte, o Papa deu-lhe um medalhão da 
paz e uma cópia encadernada da Evangelii Gaudium 
em polonês. O presidente, acompanhado por sua 
esposa Agatha e sua filha Kinga, demonstrou a sua 
profunda satisfação por ter conhecido pessoalmen-
te o papa latino-americano, acrescentou que é “um 
homem extraordinário que transpira bondade”. Tam-
bém disse que falaram de imigração e de refugiados. 
Por outro lado, ontem, domingo pela tarde, o cardeal 
polonês Zygmunt_Zimowski, do Pontifício Conse-
lho da Pastoral para os trabalhadores sanitários, ce-
lebrou a santa missa diante do túmulo do papa São 
João Paulo II, da qual participou o presidente e vá-
rios compatriotas .

A sala de imprensa da Santa Sé indicou,  em um 
comunicado,  que “durante o colóquio ficou clara a  
positiva contribuição da Igreja católica na sociedade 
polonesa”. “Posteriormente – continua o comunicado 
– conversaram sobre temas de mútuo interesse, como 
a promoção da família, o apoio às classes sociais 
mais necessitadas e a acolhida dos imigrantes”. Tam-
bém falou-se, conclui a nota, de “temas relacionados 
à comunidade internacional, como segurança, o con-
flito da Ucrânia e a situação do Oriente Médio”. O 
presidente polonês também se reuniu com o secretá-
rio de Estado, o cardeal Pietro Parolin, acompanhado 
pelo subsecretário para as Relações com os Estados, 
mons. Antoine Camilleri.
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Relatório

RELATÓRIO: Da viagem/peregrinação do 
Secretário Executivo do Movimento Serra do 
Brasil, em visita ao REGIONAL SUL I – SP, 

dos dias 10 a 15 de novembro de 2015

Dia 10 -  União da Vitória / São Paulo 
/ Caieiras / Franco da Rocha / Caieiras

Saída dia 9 e chegada a São Paulo,  às 7h do 
dia seguinte.    

Esperado pelo IS Affonso Iannone, como sem-
pre acontece. Logo em seguida,  chegou, de    Flo-
rianópolis, nosso Presidente,  Ivo Benedet. Seguimos 
para Caieiras e fomos  recebidos pela Coordenadora 
Regional SUL I – SP, Janete de Barros Bertolini e 
seu marido, que nos alimentaram e acompanharam 
nos dias que lá permanecemos.

19h30 -  Celebração Eucarística e entrega da 
Carta de Agregação, bandeira e demais insígnias à Co-
munidade Serra Nossa Senhora de Fátima, em Franco 
da Rocha (SP)., fundada pela IS Janete. Retornando, 
em seguida para Caieiras. Lá fomos hospedados na 
casa do grande amigo, Pe. Pio João  Braga da Silva.

Dia 11 - Caieiras / Itatiba / Caieiras
Pela manhã,  visitas várias em Caieiras e, na 

parte da tarde,  visita ao Pe. Eugênio, em Itatiba (SP),  

para reunião destinada à fundação do Movimento Ser-
ra em sua paróquia, Basílica de Nossa Senhora. Foi 
muito proveitosa e, a pedido do próprio Pe. Eugênio, 
foi marcada nova reunião,  para o dia 29/11 (9h) já 
com os casais que iniciarão a nova Comunidade Serra.

Dia 12 - Em Caieiras
Pela manhã,  visita à Sede Internacional dos 

Arautos do Evangelho, onde pudemos apreciar e 
admirar as belezas do templo lá erigido, das insta-
lações e, especialmente, da organização e disciplina 
de seus membros. 

19h30  - Celebração Eucarística presidida pelo 
Pe. Pio, na Comunidade de São Francisco de Assis, 
de sua Paróquia. No final da Missa foram entregues 
as Cartas de Agregação, Bandeira e demais insígnias 
das Comunidades Serra São Pedro e Virgem dos Po-
bres, fundadas pela IS Janete.

Dia 13 - Caieiras / São Paulo / 
Aparecida / Caçapava

Sempre conduzidos pelo IS Affonso Iannone, 
seguimos (Ivo Benedet e Ulysses Sebben) para Apa-
recida (SP), lá chegando às 12h. 

Na parte da tarde, conduzidos pelo IS Fernan-
do Barreto, seguimos para Caçapava (SP), onde, às 
19h foi celebrada Missa com a entrega solene das 
Cartas de Agregação das Comunidades Serra Meni-
no Jesus e Nossa Senhora das Graças, fundadas pelo 
IS Cristino Gilmar do Nascimento. Retorno a Apa-
recida e hospedagem no Seminário Santo Afonso.

Dia 14 - Aparecida / Seminário 
Santo Afonso

Oração da Manhã coordenada pela CS Vale do 
Iguaçu, de União da Vitória (PR). Em seguida início 
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das Reuniões da DE-Diretoria Executiva do CNSB 
e CP-Conselho Pleno. 

Na parte da tarde: Encontro Anual de Diretores, 
Coordenadores Regionais e Distritais, Presidentes e 
serranos presentes. Após breve intervalo Encontro 
Anual do TLS – Treinamento de Liderança Serra. O 
IS José Ginaldo de Jesus proferiu brilhante palestra 
sobre o assunto, com a participação de vários outros 
serranos. Em torno de 150 foram os participantes.

18h – Celebração Eucarística na capela do 
Seminário Santo Afonso, presidida pelo Assistente 
Episcopal do MSB, Dom Angélico Sândalo Bernar-
dino e concelebrada pelos Presbíteros presentes. A 
liturgia foi preparada pela IS Maria Célia Pamplona, 
de Florianópolis e seminaristas de Ribeirão Preto 
(SP), tendo à frente o Pe. Márcio.

19h – Celebração Eucarística e solenidade de 
entrega das Cartas de Agregação das Comunida-
des ‘SERRINHA’ Mãezinha do Céu e São Miguel 
Arcanjo, na Matriz Nossa Senhora das Graças, em 
Pindamonhangaba (SP),  fundadas pelo IS Cristino 
Gilmar do Nascimento. A Missa foi celebrada pelo  
Pe. Vitor Hugo Porto, Assistente Eclesiástico.

Dia 15 - Aparecida / Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida

28ª. Romaria Nacional do 
Movimento Serra do Brasil

Recepção e acolhida: IS Aroldo Frederico e 
Célia Regina, de Curitiba (PR).

Oração da Manhã: IS Suzana Aparecida, da 
CS Rio de Janeiro-Jacarepaguá.

Palestra sobre ‘Vida Religiosa Consagrada’ 
proferida pela Irmã Ivete Inês Mühl, religiosa da 
Congregação de Nossa Senhora da Selette, de União 
da Vitória (PR).  Foi muito aplaudida pelos mais de 
oitocentos participantes.

Foram apresentados os Sacerdotes, Religiosas 
e seminaristas presentes, todos eles muito aplaudi-
dos, após palavras de Dom Angélico.

Foram feitos vários comunicados do Con-
selho Nacional: IS Roberto Abicalaffe e Ester, a 
respeito da revista ‘o SERRA’; IS Affonso José 
Iannone, fazendo a entrega de 9 Cartas de Agre-
gação do Serra Internacional; Pe. Regis e Terezi-
nha, da CS Cidade Sorriso, sobre sua participação 
nas solenidades de Canonização de São Junípero 
Serra, em Washington (USA), no dia 23 de setem-
bro último; IS Ivo Benedet, Presidente do CNSB, 
sobre sua participação na entrega das 8 Cartas de 
Agregação em Franco da Rocha, Caieiras, Ca-
çapava e Pindamonhangaba, agradeceu aos pre-
sentes, convidando-os para a Romaria de 2016 e 
passou a palavra para Dom Angélico,  que disse 
da importância da Romaria, de estarmos agrade-
cendo a Nossa Senhora Aparecida e, por último, 
abençoou, juntamente com Dom Walter Michael 
Ebejer, Bispo Emérito de União da Vitória, a to-
dos os presentes.

12h – Celebração Eucarística de Encerramen-
to e Ação de Graças pelo êxito da 28ª Romaria Na-
cional do Movimento Serra do Brasil. Foi presidi-
da por S. Ex.a Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
Assistente Episcopal e concelebrada por inúmeros 
Sacerdotes e diáconos.

Não chore pelo que você perdeu, lute pelo que você tem. 
Não chore pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você. 
Não chore por quem o abandonou, lute por quem está a seu lado. 

Não chore por quem o odeia, lute por quem o quer feliz. 
Não chore pelo seu passado, lute pelo seu presente. 

Não chore pelo seu sofrimento, lute pela sua felicidade. 
Não é fácil ser feliz, temos que abrir mão de várias coisas,

fazer escolhas e ter coragem de assumir ônus e bônus para ser feliz. 
Com o tempo vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar, 

apenas siga adiante com quem quer e luta para estar com você. 
Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja... 

as pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria,
a felicidade simples e sincera e a paz interior...
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Nosso Patrono é São Junípero Serra
Exemplo a ser admirado e seguido é-nos 

dado pela Comunidade Serra de Caicó (RN) que 
tem na presidência o IS Francisco Brás de Oliveira 
Filho e Esposa Helena. Na coordenação do Distri-
to 178-RN está a IS Alexandrina de Oliveira Cam-
pos,  que pertence à mesma Comunidade Serra. 

Na foto acima são vistos os serranos de Cai-
có, em frente ao Seminário Diocesano,  onde erigi-
ram magnífica e grande imagem de São Junípero 
Serra, no dia 23 de setembro passado, dia em que 
S. S. o Papa Francisco canonizava, em Washing-
ton, USA, nosso Santo Patrono.

Por várias vezes estive em visita a Caicó e 
seus serranos. A primeira delas ocorreu em junho 
de 1985, quando tive alegria de, em nome do Con-
selho Nacional, entregar a Carta de Agregação. 
Foi magnífica a  demonstração de fé e amor à cau-
sa das vocações. Em outra ocasião lá estive par-
ticipando, em agosto de 2003, do 18º. Congresso 
Sacerdotal Brasileiro, promovido pelo Movimento 
Serra do Brasil. Sem dúvida alguma, um dos maio-
res e marcantes eventos dos 50 anos de existência 
do Serra, no Brasil. O Serra de Caicó tem muita e 
bonita história para contar. Parabéns!

    Sebben


