
Maria: Rainha e Mãe
dos vocacionados e consagrados



O Papa Francisco reforçou a ne-
cessidade de sacerdotes buscarem um 
diálogo constante com a Palavra de Deus 
e fez uma advertência àqueles que se 
contentam com uma vida “normal”. Em 
seu discurso à comunidade do Pontifício 
Seminário Lombardo de Roma, o Santo 
Padre também lembrou a importância do 
contato e da aproximação com o bispo na 
atividade sacerdotal diocesana.

Para Francisco, o sacerdote que 
escolhe o caminho da normalidade se 
tornará um “sacerdote medíocre, ou 
pior”. “Então, esse sacerdote começa a 
se contentar com um pouco da atenção recebida, 
julga o ministério com base em suas realizações, e 
se contenta em buscar aquilo que lhe agrada, tor-
nando-se morno e sem nenhum interesse real pelos 
outros”, destacou.

Contato com o bispo
Em relação à comunhão com o bispo diocesa-

no, o Papa lembrou que a característica do sacerdote 
diocesano é “precisamente a ‘diocesaneidade’, que 
tem a sua pedra angular na relação frequente com o 
bispo, no diálogo e no discernimento com ele”. “Um 
sacerdote que não tem um relacionamento assíduo 
com o seu bispo, lentamente se isola do corpo dio-
cesano e a sua fecundidade diminui, principalmente,  
porque não exercita o diálogo com o Pai da Diocese.”

Olhar para com os pobres
O Papa recordou o modelo de vida de São Car-

los Borromeu que, de acordo com ele, como Ser-
vo de Deus  preocupava-se,  principalmente, com 
os pobres. “Mas – é sempre bom lembrar – só pode 
proclamar as palavras de vida,  apenas quem faz da 
própria vida um diálogo constante com a Palavra de 
Deus, ou melhor, com Deus que nos fala.”

“A evangelização, hoje, - disse o Papa Fran-
cisco - necessita voltar ao caminho da simplicidade. 
Simplicidade de vida, a fim de evitar todas as formas 
de duplicidade e mundanismo, o que é suficiente 
para a comunhão verdadeira com o Senhor e com os 
outros; simplicidade da linguagem: nem pregadores 
de doutrinas complexas, mas anunciadores de Cris-
to, morto e ressuscitado por nós.” 
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Palavra do
Presidente

Festa de Agregação em Mamborê
No decorrer de meu mandato na 

presidência do Movimento Serra do 
Brasil participei de inúmeras atividades, 
encontros, romarias, reuniões e festas de agregação. Desejo 
destacar um desses eventos, vivido em meados do último mês 
de abril, quando participei do Encontro de Aprofundamento 
Espiritual do Distrito 131-PR e Festa de Agregação da Comu-
nidade Serra de Mamborê, naquele Distrito.

Vários momentos da 
magnífica e bem coordenada 
programação me chamaram a 
atenção: Presença de S. Ex.a 
Dom Francisco Javier Delvalle 
Paredes, DD. Bispo Diocesano 
de Campo Mourão; quatro Sa-
cerdotes, entre eles o Pe. Valdecir Liss, Assistente Eclesiástico do 
Movimento Serra; dois Diáconos Permanentes, religiosas e semi-
naristas. Chamou-me , igualmente, a atenção, a criatividade da 
Presidente Elane Cristina Boline e sua equipe. A cada momento 
uma nova e agradável surpresa, em especial, o Rosário. O número 
de participantes também surpreendeu. Quase duzentos serranos 
procedentes de Campo Mourão, fundadores, de Cascavel, Curi-
tiba, Florianópolis, São Paulo, União da Vitória e locais, junta-
mente com os demais convidados, ordenados e consagrados, lá 
estiveram e, ativamente, participaram da programação que cons-
tou de palestras, momentos de estudo, de oração, de piedade, de 
adoração à Eucaristia e de confraternização. Sem dúvida,  um Dia 
de Glória, um desses dias inesquecíveis, na História dos mais de 
cinquenta anos de existência do Movimento Serra do Brasil. Pa-
rabéns,  queridos irmãos de Mamborê.

 Ivo Benedet  

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa
No dia 16 de abril último aconteceu, na localidade de Mamborê 

(PR), Diocese de Campo Mourão, o Encontro de Aprofundamento Espi-
ritual do Distrito 131,  e a Festa de Agregação da Comunidade Serra da-
quela cidade. No decorrer da programação tivemos a recitação do Rosário 
Vocacional. Na foto são vistas as irmãs gêmeas que,  a cada Pai Nosso e 
Ave Maria, colocavam na parede, junto à imagem de Nossa Senhora, uma 
rosa, formando o Rosário. Foi um momento de profunda piedade e oração.
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Sacerdotes sejam simples e 
misericordiosos. Papa Francisco

 “O cristianismo é uma religião do fazer. 
Do contrário, é fingimento”  Papa Francisco

Assim nos disse o Papa Francisco:
“Pergunte a Jesus que coisa ele quer de ti e seja corajoso! 
Seja corajosa!
Perguntem a Ele! (...).
As vocações nascem na oração e da oração;                              
e somente na oração podem perseverar e dar fruto”.
Praça de São Pedro - Recitação do Regina Caeli - 21 de abril de 2013Maria: Rainha e Mãe

dos vocacionados e consagrados

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=316b207c2a&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=316b207c2a&e=ae60524b85


Família, lugar de perdão... Papa Francisco
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Padres em retiro espiritual

Ilustre integrante da redação de “ 
O SERRA” sugere-me “ O Retiro Espi-
ritual dos Padres” como assunto de meu 
artigo para este número de nossa revista!

Diante da importância do tema, 
disponho-me a algumas considerações:

-  No seguimento de Jesus, todos, 
seus discípulos, discípulas, missionários,  
somos chamados a seguir seus exemplos,  
também nos retiros que fazia, nas noites 
que passava em oração.

- De maneira especial, o Padre 
imerso nos trabalhos pastorais, no ba-
rulho da nova época em que estamos 
imersos, é convidado, com urgência, à 
contemplação, à intensa vida de oração 
, à parada dinâmica do Retiro Espiritual. 
No decorrer dos anos, tenho feito muitos 
retiros com amados padres de Dioceses 
do Brasil. Insisto em que o pregador do 
Retiro é essencialmente Jesus no vigor 
do Espírito Santo.

No Retiro, o Padre é convidado , 
antes de tudo , a fazer peregrinação in-
terior,  pela história sagrada de sua vida; 
deve se examinar sobre seus relacio-
namentos com a Santíssima Trindade, 
com as pessoas, com o Presbitério e seu 
Bispo; com o Povo de que é sacerdote, 
profeta , pastor; com a “Casa Comum”, 
cristificando, eucaristizando tudo!

Nas atividades da 54ª As-
sembleia Geral da CNBB, o 
Arcebispo de São Paulo (SP), 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
comentou a nova Exortação 
Apostólica do papa Francis-
co “Amoris laetitia” –  sobre o 
Amor na Família. 

De maneira geral, Dom 
Odilo Scherer explicou aos jor-
nalistas as principais partes da 
Exortação Apostólica e ressaltou 
que o ponto culminante do docu-
mento do Papa é o discernimento e o acompanha-
mento pastoral das famílias. O Cardeal afirmou que 
o Santo Padre quer dar destaque aos pontos positi-
vos do matrimônio, às diversas qualidades do amor 
no casamento, à felicidade e ao valor humano,  ilu-
minados pela Palavra de Deus. Dom Odilo também 
destacou que a exortação traz indicações para a ne-
cessidade de preparação dos noivos até o acompa-
nhamento dos primeiros anos da vida matrimonial, 
além dos divorciados e também da viuvez.

Sobre os pontos de fragilidade do casamento, 
o Arcebispo destacou que a palavra-chave é discer-
nimento. “O Papa nos apresenta citações de fragili-
dade nas famílias, situações irregulares, casamentos 
rompidos, segunda união, casamento apenas no civil 

Cardeal Scherer comenta nova 
exortação apostólica do Papa  

ou uma convivência sem vincu-
lo consolidado. Existem em tudo 
isso, diz o Papa, circunstâncias 
atenuantes, que devem ser con-
sideradas na compreensão des-
sas pessoas,  ajudando-as a ca-
minhar, para que cheguem, tam-
bém, ao ideal do casamento”, 
afirmou.

Sobre a comunhão para 
casais de segunda união, Dom 
Odilo acredita que o Papa Fran-
cisco não fecha essa possibilida-

de, mas que é preciso ter um acompanhamento pas-
toral dos bispos e padres. “O Papa delega ao acom-
panhamento pastoral dos bispos e padres, sobretudo 
no confessionário e na direção espiritual, no contato 
pessoal. O Papa pede atenção na pura e simples apli-
cação das normas gerais”.

Nesse sentido, Dom Odilo não vê grandes 
mudanças com relação ao que se refere à Exortação 
Apostólica do Papa João Paulo II,  ‘Familiaris Con-
sortio’. “O Papa insiste aqui  no acompanhamento 
pastoral e no discernimento dos Pastores da Igreja”, 
afirmou. Dom Odilo reafirmou ainda que existem 
inúmeras maneiras dos casais de segunda união ou 
os que ainda não receberam o matrimônio de parti-
ciparem da vida da Igreja.

Não existe família perfeita. Não temos pais per-
feitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma 
pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos quei-
xas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. 

Por isso, não há casamento saudável nem fa-
mília saudável,  sem o exercício do perdão. O perdão 
é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência 
espiritual. 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.

-  Em numerosos documentos 
e pronunciamentos, a Igreja insiste 
na  santificação dos Padres. De ma-
neira enfática, por exemplo, o faz no 
decreto do Concilio Vaticano II, “Pres-
byterorum Ordinis”! No Diretório Pas-
toral dos Bispos, discorrendo sobre a 
“formação permanente do clero”, afir-
ma: “O Bispo considere como elemen-
to integrante e primário para a forma-
ção permanente do presbitério o retiro 
espiritual anual, organizado de modo 
que seja para cada presbítero um tem-
po de encontro autêntico e pessoal com 
Deus, e de revisão da própria vida pes-
soal e ministerial” (n.83).

SERRANOS (AS),  somos convi-
dados, com insistência, durante o Retiro 
dos Padres de nossas Dioceses a nos co-
locarmos em oração, unidos à  Mãe de 
Jesus e nossa, para que esta jornada de 
espiritualidade seja , de fato, oportunida-
de para novos rumos no seguimento de 
Jesus; na renovação no entusiasmo mis-
sionário; na  vivência profunda da ale-
gria do Evangelho.

D. Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do Movimento 

Serra do Brasil

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_po.pdf
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Palestra proferida pelo Pe. Jurandir 
Coronado Aguilar, por ocasião do 

Encontro Distrital e Festa de Agregação 
da Comunidade Serra de Mamborê 

(PR), Diocese de Campo Mourão, no 
dia 16 de abril de 2016.

Ao publicar a Bula Misericordiae 
vultus, de promulgação do Ano Santo Ex-
traordinário – Jubileu da Misericórdia, no 
dia 11 de abril de 2015, o Papa Francisco 
citou três pontífices,  para indicar  sua aten-
ção particular ao tema da Misericórdia:

- São João XXIII: discurso inau-
gural do Concílio Vaticano II – “Agora a 
Esposa de Cristo prefere usar mais o re-
médio da misericórdia do que o da seve-
ridade. [...] A Igreja Católica, levantando 
por meio deste Concílio Ecumênico o facho da verda-
de religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos,  
benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade 
também com os filhos dela separados”.

- Beato Paulo VI – em  homilia de conclusão 
do Concílio Vaticano II, lembrava que o ensinamento 
conciliar tinha sido dado à luz da parábola do samari-
tano (7 de dezembro de 1965).

- São João Paulo II: encíclica Dives in miseri-
córdia.

O Papa Bento XVI, em homilia proferida na Ba-
sílica San Pietro in Ciel d’Oro, no dia 22 de abril de 
2007, afirmou: “Estou convicto, colocando-me no se-
guimento dos ensinamentos do Concílio Vaticano II e 
dos meus venerados predecessores, São João XXIII, 
beato Paulo VI, João Paulo I e São João Paulo II, de que 
a humanidade contemporânea tem necessidade desta 
mensagem essencial, encarnada em Jesus Cristo: Deus é 
amor. Tudo deve partir daqui e tudo aqui deve conduzir: 
cada ação pastoral e cada desenvolvimento teológico”.

Fontes da Misericórdia Divina:
A misericórdia vem de Deus: “Cristo confere a 

toda a tradição do Antigo Testamento, quanto à mise-
ricórdia divina, sentido definitivo. Não somente fala 
dela e a explica com o uso de comparações, mas so-
bretudo,  Ele próprio a encarna,   a personifica. Ele 
próprio é, em certo sentido, a misericórdia. Para quem 
a vê nele – e nele a encontra –, Deus torna-se particu-
larmente “visível” como o Pai “rico em misericórdia” 
(Ef 2,4)” (Dives in misericórdia, n. 2). 

O coração de Cristo, expressão da 
lógica misericordiosa de Deus: “De fato, 
mediante manifestação tão excepcional, 
Jesus Cristo expressamente e repetidas 
vezes indicou o seu Coração como sím-
bolo com que estimula os homens ao 
conhecimento e à estima do seu amor; 
e,  ao mesmo tempo,  constituiu-o sinal 
e penhor de misericórdia e de graça para 
as necessidades da Igreja nos tempos 
modernos” (Pio XII, Encíclica Haurietis 
aquas, n. 42, 15 de maio de 1956).

Igreja: Sacramento da 
Misericórdia

Francisco: “Do coração da Trinda-
de, do íntimo mais profundo do mistério 

de Deus, brota e flui incessantemente a grande torrente 
da misericórdia. Esta fonte nunca se poderá esgotar, 
por maior que seja o número daqueles que dela se abei-
ram” (Misericordiae vultus, n. 25).

A Igreja como lugar da                      
difusão da misericórdia:

A Igreja como comunidade animada pela mi-
sericórdia → chave essencial para a pastoral: “A 
Igreja não considera a misericórdia que lhe foi con-
cedida pela bondade divina um privilégio exclusivo, 
nem faz da própria felicidade razão para se desin-
teressar de quem não a conseguiu ainda; bem pelo 
contrário, esse mesmo tesouro da salvação, que pos-
sui, é para ela fonte de interesse e de amor por todos 
os que lhe estão perto. O mesmo faz com todos os 
que pode abranger num esforço comunicativo uni-
versal” (Paulo VI, Ecclesiam suam, n. 36, 6 de agos-
to de 1964).

Misericórdia – eixo da vida dos pastores: “O 
pastor consciente de que o seu ministério brota uni-
camente do Coração de Deus nunca poderá assumir 
uma atitude autoritária, como se todos estivessem 
aos seus pés, como se a comunidade fosse sua pro-
priedade, seu reino pessoal [...] Ao contrário, a cons-
ciência de ser o primeiro objeto da misericórdia e da 
compaixão de Deus deve levar o ministro da Igreja 
a ser sempre humilde e compreensivo em relação ao 
próximo” (Francisco, Audiência geral, n. 2-3, 12 de 
novembro de 2014).

Ano Santo da Misericórdia
 A misericórdia e o sacramento da reconcilia-

ção: “Talvez os momentos de uma confissão since-
ra sejam dos mais doces, e mais confortantes e mais 
decisivos da vida” (Paulo VI, Audiência geral, 1 de 
março de 1975).

Outros sacramentos e a misericórdia: “Os Sete 
Sacramentos, de um  modo peculiar a cada um de-
les, ‘perfazem a Igreja’. Efetivamente, uma vez que 
comemoram e renovam o mistério pascal de Cristo, 
todos os sacramentos são fonte de vida para a Igreja 
e, nas mãos dela, instrumento de conversão a Deus e 
de reconciliação dos homens” (João Paulo II, Exorta-
ção Apostólica Reconciliatio et Penitentiae, n. 11, 2 
de dezembro de 1984).

 O Cristão – chamado a viver o dom da miseri-
córdia →Obras de Misericórdia: “Nas obras de miseri-
córdia está a essência do Evangelho (e a prova está nas 
palavras de Cristo juiz, já que não admitirá no Reino 
eterno senão aquele que usou de misericórdia, o culto 
prático), vós, como todos os que mais diretamente são 
chamados a consolar os aflitos no corpo e no espírito, 
sois as páginas viventes deste Livro divino, destinadas 
a mostrar ao mundo que a mensagem de Jesus Cristo 
não é letra morta, mas substância de vida, sempre atual 
e sempre atuada; e é dirigida à conversão do mundo do 
egoísmo ao amor e para dar – não somente prometer – 
aquele alívio e aquela paz de que Jesus disse: ‘Vinde a 
mim vós todos que andais fatigados e oprimidos e Eu 
os restaurarei [...] e encontrareis paz para as vossas al-
mas’” (Pio XII, Audiência geral, 19 de julho de 1939).

Santo Agostinho: tocado pela 
misericórdia divina

- “Ousava procurar nas Sagradas Escrituras, so-
berbamente, o que pode encontrar somente quem é hu-
milde. Como sois agora felizes, conta tanta serenidade, 
com tanta segurança aprendei, vós todos,  que sois ain-
da pequenos no ninho da fé, recebei o alimento espiri-
tual! Eu, pelo contrário, infeliz, pensando-me capaz de 
voar, abandonei o ninho e dele saí antes de saber voar. 
O Senhor, porém, na sua misericórdia, para que não 
fosse pisado pelos que passam,  e morresse, recolheu-
-me e voltou a colocar-me no ninho” (Sermão 51, 5,6).

- Significado do termo: “Desejo transmitir-vos, 
queridos fiéis, alguns pensamentos sobre o valor da 
misericórdia. Por muito que tenha experimentado que 
estejais disponíveis para toda a boa obra, é todavia ne-
cessário que sobre este argumento vos faça um sermão 
bastante empenhado. Vamos a isso: o que é a misericór-
dia? Não é outra coisa senão encher o coração de um 
pouco da miséria [dos outros]. A palavra «misericórdia» 
deriva da dor que se sente pelo «miserável». Há duas 
palavras contidas nesse conceito: miséria e coração. 
Quando o teu coração é tocado e atingido pela miséria 

dos outros, então isso é misericórdia. Prestai atenção, 
portanto, meus irmãos: todas as obras que fazemos na 
vida estão verdadeiramente relacionadas com a mise-
ricórdia. Por exemplo: se tu deres pão para quem tem 
fome, dá-lhe,  com a participação do coração, não com 
chalaça, para evitar tratar um homem semelhante a vós 
como se fosse um cão. Portanto, quando tu fizeres um 
ato de misericórdia, comporta-te [assim]: se deres um 
pão, procura sentir-te participante na pena de quem tem 
fome; se deres de beber, participa na pena de quem tem 
sede; se deres roupa a alguém, partilha a pena de quem 
não tem o que vestir; se deres hospitalidade, partilha 
a pena de quem é peregrino; se visitares um enfermo, 
procura sentir pena por quem está doente; se fores a um 
funeral, sente o luto; e se levares a paz aos litigantes, 
pensa no afã de quem tem uma contenda. Se amarmos a 
Deus e ao próximo, não podemos fazer nada sem sentir 
pena no coração” (Sermão 35, 8a).

 
Jubileu da Misericórdia,                       

Razões da sua convocação:
Paulo VI acentuou com força o tema da miseri-

córdia e João Paulo II renovou sua força,  com a En-
cíclica Dives in misericórdia. João Paulo II canonizou 
a Santa Faustina Kowalska, que recebeu a missão de 
promover a devoção à Divina Misericórdia, e instituiu 
a Festa da Divina Misericórdia, na Oitava de Páscoa. 

Papa Francisco afirma que, dessa maneira, reto-
ma uma “tradição relativamente recente, se bem que 
sempre existiu. É necessário continuar essa tradição”.

No Primeiro Ângelus, depois de ser eleito papa, 
falou da misericórdia: “Também em minha homilia,  
na Paróquia Santa Ana, falei da misericórdia”. “Não 
foi uma estratégia,  mas veio de dentro: o Espírito San-
to quer algo.

Necessidade do mundo: “O mundo de hoje tem 
necessidade de misericórdia. Estamos habituados às 
más notícias, às notícias cruéis e às atrocidades maio-
res,  que ofendem o nome e a vida de Deus. O mundo 
tem necessidade de descobrir que Deus é Pai, que tem 
misericórdia, que a crueldade não é o caminho”.

Promoção do Jubileu: como auxílio às pessoas 
feridas e destruídas,  e recorda a Imagem da Igreja 
“como um hospital de campanha depois da batalha”.

Tempo para o Perdão e a Reconciliação: “Tenho 
sentido que Jesus quer abrir a porta do seu coração, 
que o Pai quer mostrar suas entranhas de misericórdia, 
e por isso nos manda o Espírito: para mover-se e para 
mover-nos”.

Situações de conflitos e violência: “sacrilégio 
contra a humanidade”. “O homem é sagrado, é a ima-
gem do Deus vivo”. Hora de voltar ao Senhor.

Pe. Jurandir Coronado  Aguilar
Assistente Eclesiástico da CS de Campo Mourão, PR



8 9edição 126 - Agosto | 2016   edição 126 - Agosto | 2016   

Destaques

Guarapuava, PR
Ordenação diaconal do jovem André Ricardo Santos Lima. Contou com a participação ativa – como sempre 
– dos membros do Movimento Serra, tendo à frente seu presidente IS Abrão José Melhem e esposa Juçara. 

Rio Grande, RS
Dom Ricaro Hoepers, novo Bispo Diocesano Rio Grande 
(RS), recentemente nomeado por S. S. o Papa Fancisco, 
quando de visita que lhe fizeram os serranos Oraida, Eni, 
Alcides e Rodini.

São José dos Pinhais, PR
Membros do Movimento Serra com sacerdo-
tes e S. Ex.a Dom Francisco Carlos Bach, 
Bispo Diocesano, por ocasião de encontro 
com Presbíteros daquela Igreja Particular. 

Dante Vannini 
Italiano de Siena, é o atual Presidente do 
Serra Internacional. Estará no Brasil em no-
vembro próximo, dias 18 e 19, participan-
do da Romaria e Convenção do Movimento 
Serra do Brasil, em Aparecida, SP.

As obras de misericórdia,  Pe. Reginaldo Manzotti

Estamos vivendo o Ano Santo, o Jubileu 
extraordinário da Misericórdia, o Papa Francis-
co instituiu este tema para nos aproximar mais de 
Cristo, o rosto da misericórdia do Pai. A Quares-
ma, é   um tempo propício por excelência, para 
intensificarmos a vivencia desse amor misericor-
dioso. Muitos ainda têm dúvidas sobre o que sig-
nifica indulgencia.  É a remissão da pena devida, 
dos pecados que já foram  perdoados. Sobre isso, 
escreveu o Papa Francisco: “No sacramento da 
Reconciliação, Deus perdoa os pecados, que são 
verdadeiramente apagados; mas o cunho negativo 
que os pecados deixaram nos nossos comporta-
mentos e pensamentos permanecem. A misericór-
dia de Deus, porém, é mais forte também do que 
isso. Ela se torna indulgência do Pai que, por meio 
da Esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado 
e liberta-o de qualquer resíduo das consequências 
do pecado, habilitando-o a agir com caridade, a 
crescer no amor,  em vez de recair no pecado” 
(Misericordiae Vultus, 22).

Em cada Diocese há, nas catedrais e santuá-
rios,  a Porta Santa, pela qual os peregrinos podem 
passar para obter as indulgências, desde que con-
fessem, comunguem, façam uma reflexão sobre a 
misericórdia, acompanhem celebrações com a pro-
fissão de fé, façam oração pelo papa e para o bem 
da Igreja.

Também é desejo do Papa que o povo cristão 
reflita, durante o Jubileu, sobre as obras de miseri-
córdia, diz ele que todas as vezes que um fiel viver 
uma ou mais destas obras,  pessoalmente,  obterá, 
sem dúvida,  a indulgência jubilar. 

Obras de misericórdia corporais
1) Dar de comer a quem tem fome;

2) Dar de beber ao sedento; 

3) Vestir os nus; 

4) Dar abrigo aos peregrinos; 

5) Assistir os enfermos; 

6) Socorrer os presidiários; 

7) Enterrar os mortos.

Obras de misericórdia espirituais
1) Aconselhar (Dar bons conselhos aos que neces-

sitam);

2) Instruir (Ensinar os que não sabem); 

3) Corrigir os que erram; 

4) Consolar (aliviar o sofrimento dos aflitos); 

5) Perdoar (Superar as ofensas de boa vontade);

6) Suportar com Paciência (Lidar com as fraquezas 
do próximo); 

7) Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos.
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Encontros de Aprofundamento Espiritual

Distrito 113 - Potim, SP
Participantes do Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 113, organizado pelos serranos 
Cristino Gilmar do Nascimento, Coordenador Dis-
trital e Antônio Ribeiro, Presidente da Comunidade 
Serra do Potim. Com eles,  o Pe. Nelson Ferreira 
Lopes, Assistente Eclesiástico.

Distrito 52 - Batatais, SP
Com a coordenação da Comunidade Serra de Bata-
tais, sob a presidência da IS Regina Maria Berton-
cini e do IS Antônio Batista Pereira Brondi, Coor-
denador Distrital, foi realizado o Encontro de Apro-
fundamento Espiritual do Distrito 52. Conto com a 
participação dos Padres Nelci, Ronaldo e Márcio, 
além do Diácono Francisco e das irmãs Doris, de 
Cabo Verde e Grace, de Uganda, África.

Distrito 168 - Guarapuava, PR
Coordenado pelo IS Adelino Bridi e participação das Comunidades Serra de Guarapuava, Cândido de 
Abreu, Pitanga, Turvo e  Manoel Ribas (PR).

Distrito 178 - Cruzeta, RN
Coordenado pela  IS Alexandrina de Oliveira Cam-
pos. Participaram do encontro: serranos de Caicó,  
Natal, Parelhas e Cruzeta.

Distrito 131 - Mamborê, PR
Coordenado pelo  IS Pedro Algesi Schaedler, IS Elane Cristina Boline e serranos de Mamborê (PR). Dele 
participaram serranos de Campo Mourão e Cascavel, além de convidados.

Distrito 133 
- São Jorge 
D’Oeste, PR
Coordenado pelo  IS 
Roque Bortolotto 
e Pe. Sérgio, Assis-
tente Eclesiástico, 
contou com a parti-
cipação de serranos 
de Palmas, Cleve-
lândia e São Jorge 
D’Oeste.

Distrito 161 - Jataí, GO
Coordenado pela  IS Emília Aparecida Maraes Mar-
tins Cruz, o Encontro realizado em Jataí – Capela 
São Francisco de Assis. Dele participaram serranos 
de Jataí, Mineiros e Chapadão do Céu. 
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Festa de Agregação em Mamborê, PR
Após pouco mais de um ano de atividades do Mo-

vimento Serra,  na paróquia Imaculada Conceição de 
Mamborê, aconteceu a entrega oficial da Carta de Agre-
gação ao Serra Internacional. A solenidade aconteceu no 
final da Celebração Eucarística presidida pelo Bispo Dio-
cesano Dom Francisco Javier Delvalle Paredes, na tarde 
de 16 de abril de 2016, na igreja matriz da paróquia.

A entrega das insígnias e da Carta de Agregação 
foi feita a Rogério dos Santos e Elane Cristina Boline 
dos Santos, casal presidente da Comunidade Serra, pe-
los IS. Ivo Benedet, de Florianópolis (SC), Presidente do 
Movimento Serra do Brasil; Affonso José Iannone, Re-
presentante Internacional, de São Paulo (SP); Pedro Ale-
si Schaedler, Coordenador Distrital 131 e Jorde Tonet, 
fundador da Comunidade Serra, de Campo Mourão (PR).

“Vamos iniciar esta nova página da história da dio-
cese,  escrevendo a agregação do Movimento Serra nesta 
paróquia”, disse Dom Francisco Javier. “Dom Virgílio de 

Pauli trouxe para a diocese uma semente que o Senhor 
Deus derramou sobre a terra, que é o Movimento Serra”, 
lembrou o bispo diocesano.

Ao longo dia, mais de uma centena de serranos, 
além de seminaristas, religiosas e convidados,  participa-
ram do Encontro de Aprofundamento Espiritual, no sa-
lão paroquial, preparado e coordenado pela Comunidade 
Serra São João Maria Vianney, de Mamborê. Estiveram 
presentes cerca de sessenta serranos, vindos de Campo 
Mourão, Cascavel, Guarapuava, União da Vitória, Curi-
tiba, Florianópolis e São Paulo.

Um agradecimento muito especial ao Senhor Bis-
po Diocesano, aos Padres Valdecir Liss, Pároco e Assis-
tente Eclesiástico do Movimento Serra; ao Pe. Jurandir 
Coronado Aguilar, de Campo Mourão, Assistente Ecle-
siástico do Distrito 131 e Palestrante do magnífico en-
contro, e ao Pe. Wagner Amaro Branco, Reitor do Semi-
nário Diocesano.

Celebração Eucarística de entrega das insígnias e Carta de Agregação da Comunidade Serra de Mamborê, com a 
presença de S. Ex.a Dom Francisco Javier Delvalle Paredes, Bispo Diocesano de Campo Mourão, PR.

S. Ex.a Dom Francisco Javier Delval-
le Paredes, DD. Bispo Diocesano de 
Campo Mourão que presidiu a Celebra-
ção Eucarística. É visto fazendo a leitu-
ra da Carta de Agregação e a entrega 
à Presidente Elane Cristina Boline, da 
Comunidade Serra de Mamborê (PR), 
na tarde do dia 16 de abril de 2016.

Pe. Jurandir Coronado Aguilar, 
Assistente Eclesiástico da CS de 
Campo Mourão,  foi o palestrante do 
encontro. E  isto com a Presidente 
Elane Boline, no momento em que 
fazia a entrega da Bênção Papal por 
ele trazida de Roma.

IS Ivo Benedete, Presidente do Conse-
lho Nacional Serra do Brasil, de Floria-
nópolis (SC), presente ao evento. Mo-
mento em que cumprimentava uma das 
religiosas protagonistas do encontro.

Casal Lurdes e Jorge Tonet, de 
Campo Mourão, fundadores da Co-
munidade Serra de Mamborê, PR.

Extraordinário casal Rogério e Ela-
ne, presidente da Comunidade Serra 
de Mamborê com o  IS Sebben e a 
imagem de São João Maria Vianney, 
patrono do Serra local.

Membros da Diretoria da Comunidade Serra de Mam-
borê que tem na presidência a IS. Elane Cristina Boline 
(1ª. da foto).

Membros da Comunidade Serra de Mamborê. Chama a 
atenção o fato de serem, em sua maioria, jovens.

Casais Pedro Algesi e Marlene Schaedler, Coordenador 
Distrital 131; Jorge e Lurdes Tonet (no centro), funda-
dor da Comunidade Serra de Mamborê.

Os membros da Comunidade Serra de Mamborê que orga-
nizaram e coordenaram o Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 131 e receberam a Carta de Agregação 
ao Serra Internacional e à Pontifícia Obra das Vocações.

Membros da Comunidade Serra de Campo Mourão pre-
sentes à solenidade de entrega da Carta de Agregação 
de Mamborê. 

Serranos de Cascavel participaram 
do Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 131 e da Festa de 
Agregação.

Momentos marcantes do Encontro 
foram a Adoração à Eucaristia e a re-
citação do Rosário Vocacional.
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“Não podemos viver,  sem nos perdoarmos”
Em sua reflexão sobre a família, o Santo Padre fa-

lou sobre o dom do perdão recíproco.  O Papa destacou 
que gostaria de falar da família “como de um grande gi-
násio, onde se treina para o dom do perdão recíproco”.

Ele explicou que “não se pode viver sem nos 
perdoarmos, ou pelo menos não se pode viver bem, es-
pecialmente,  em família”, destacando ainda que,  no 
dia a dia, “não faltam ocasiões em que nos portamos 
mal e somos injustos com os outros”. Então,  o que 
temos de fazer é “procurar imediatamente curar as fe-
ridas que causamos”.

Para o Papa Francisco,  “se adiarmos demasia-
do, tudo se torna mais difícil”, mas se, pelo contrário, 
“aprendermos a pedir logo desculpa e a perdoar-nos mu-
tuamente, curam-se a feridas, revigora-se o matrimônio 
e a família torna-se uma casa cada vez mais sólida,  que 

resiste aos abalos das nossas pequenas e grandes malda-
des”. “Muitos pensam e dizem que o dom do perdão é 
palavra bonita, mas impossível de pôr em prática – con-
tinuou Francisco - Graças a Deus, não é assim! Na ver-
dade, é recebendo o perdão de Deus que somos capazes 
de, por nossa vez, perdoar aos outros”. Por isso, o Papa 
recordou que “Jesus nos faz repetir estas palavras todos 
os dias, quando rezamos o Pai-Nosso”.

“É indispensável que, na nossa sociedade,  por ve-
zes desalmada, haja lugares, como a família, onde seja 
possível aprender a perdoar-nos uns aos outros”, afirmou 
ele, reiterando que “verdadeiramente as famílias cristãs 
podem ajudar muito a sociedade atual e a própria Igreja”. 
Por fim, Francisco desejou que, “no Jubileu da Miseri-
córdia, as famílias descubram, de maneira nova e mais 
profunda, o tesouro do perdão recíproco”.

Lectio Divina
Dsom José Gómez, Arcebispo de 

Los Angeles (Estados Unidos), deu cinco 
conselhos para meditar com uma passa-
gem bíblica, de preferência com o Evan-
gelho do dia. De acordo com o Prelado, o 
método perfeito para falar com Deus atra-
vés da oração é a “Lectio divina”.

1. Procurar um lugar tranquilo
Antes de ler as Sagradas Escrituras,  devemos pro-

curar estar na presença de Deus. Portanto, Dom Gómez 
recomenda procurar um lugar tranquilo, onde ninguém 
interrompa, e apagar todas as “telas”: computador, celu-
lar, televisão. E, assim poder estar no mínimo 15 minutos 
“a sós com o Senhor”. Depois, “peçam que seu Espírito 
Santo abra seu coração.  Peçam à Mãe Santíssima que 
nos ajude a meditar em nosso coração os mistérios de 
Cristo, como Ela o fez”.

2. Deter-se nos detalhes
Depois da oração, “comecem a ler devagar o texto 

do Evangelho desse dia. Podem ler uma e outra vez. E 
conforme leem, observem os detalhes. O que está aconte-
cendo? Quais são os personagens principais? Detenham-
-se nas palavras ou nas frases que lhes chamaram a aten-
ção. Prestem atenção,  especialmente,  no que Jesus está 
dizendo e fazendo”.  

3. Meditar sobre a leitura
Depois de identificar a passagem que lhes chamou a 

atenção, o Prelado indicou que deve-se perguntar a Deus o 
que está tentando dizer por meio destas palavras específicas.

“Existe aqui uma promessa para 
vocês? Uma ordem? Uma advertência? 
Como se pode aplicar este texto na situa-
ção que está vivendo neste momento?”, 
propôs. “Permitam  que a Palavra de Deus 
se transforme em um desafio para vocês.  

4. Orar
Depois de compreender o que Deus quis dizer, 

Dom Gómez indicou que é preciso responder-lhe. Isto 
se faz por meio da oração. “Pode ser uma oração de 
agradecimento ou de louvor. A oração de vocês pode 
ser uma prece, podem pedir que Deus lhes dê a força 
para seguir em frente ou a fim de que lhes conceda al-
guma graça ou uma virtude”, explicou. Também acres-
centou que “quanto mais rezamos com os Evangelhos, 
mais conseguiremos pensar segundo ‘a mente de Cris-
to’, mais nos apropriaremos dos seus pensamentos e 
sentimentos; poderemos ver mais a realidade confor-
me Ele vê”. 

5. Contemplar
A lectio divina termina com a contemplação. 

Este momento se trata de permanecer em silêncio e 
“contemplar Deus”. “Na contemplação, somos como 
crianças que buscam conhecer a maneira de pensar e 
a vontade do Pai que nos ama. Com nossa mente tran-
quila, descansa na presença de seu olhar. ‘Eu olho para 
Ele e Ele olha para mim’.  Com a contemplação, “a 
lectio divina nos leva a tomar resoluções concretas e 
levá-las para a ação”.

Expansão 
Chapadão do Céu, GO
Nova Comunidade Serra foi for-
mada pelos serranos de Mineiros, 
em Chapadão do Céu. Seu nome 
é ‘Nossa Senhora Rainha do Céu. 
Tem como Presidente o casal Issa 
Mamed e Adélia,  e conta com vinte 
e cinco membros.

Candói, PR
Nossos irmãos Adelino e Maria 
Lisete Bridi, de Guarapuava (PR), 
acabam de iniciar o Movimento 
Serra na Paróquia Santa Clara, em 
Candói. A nova CS tem como Pre-
sidente a IS Albertina Graciano e 
Assistente Eclesiástico o Pe. Má-
rio Zavirski.

Mais uma Nova Comunidade Serra está sen-
do iniciada no Distrito 168, Diocese de Guarapuava. 
Desta vez na Paróquia Santa Clara,  do município de 
Candói. Lembramos aos leitores que esse movimen-
to tem como carisma a oração e o trabalho em favor 
das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. 
“A Messe é grande, mas os operários são poucos, 
pedi ao Senhor da Messe que mande operários para 
sua Messe.”

Movimento Serra de Guarapuava, juntamen-
te com o Padre José Amarildo Novakoski – Reitor 
do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Belém e  
um grupo de seminaristas fomos recepcionados pelo 
Padre Mário Zavirski – Pároco daquela paróquia.  
Após a missa, das 9 horas, participada por um gran-
de número de fiéis, com muita alegria e entusiasmo; 
animados pelos celebrantes Padres Mário e Amaril-
do,  fizemos a primeira reunião com o grupo de fiéis 
leigos que se propõem a fazer parte da Comunidade 
Serra de Candói.

Após as orientações para o bom andamen-
to da nova Comunidade Serra, o grupo escolheu 
para Presidente o casal Albertina e Joel Graciano e 
para secretários o casal Rosani e Alfeu Rodrigues 
de França, pais do Seminarista diocesano Rodrigo 
de França. Nosso mais profundo agradecimento ao 
Pe. Mário,  pelo espírito de favorecer e promover as 
vocações ao sacerdócio,  dando condições ao Movi-
mento Serra de trabalhar na pastoral Vocacional em 
sua paróquia. 

Aos novos membros do Movimento Serra do 
Candói, parabéns e obrigado por estarem assumin-
do a mais bela das pastorais: Rezar e trabalhar pelas 
vocações, pelos vocacionados e consagrados: sacer-
dotes, religiosos, missionários. “Sem Padre, não há 
Igreja; sem Igreja não há Eucaristia; sem Eucaristia 
não há Santidade.

Adelino e Maria Lisete Bridi
Coordenador Distrital

Movimento Serra em Expansão
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Encontro no Distrito 176 - Volta Redonda, RJ
O registro significativo do encontro fica 

por conta da presença do Senhor Bispo Dio-
cesano, Dom Francisco Biasin, que presti-
giou o evento, demonstrando todo o seu apoio 
e bênção ao Movimento Serra na sua Igreja 
Particular. Presidiu à celebração eucarística 
e, na homilia, dissertou sobre a unidade dos 
cristãos e, também, fez profunda reflexão so-
bre o ANO SANTO EXTRAORDINÁRIO DA 
MISERICÓRDIA.

Outro destaque foi a palestra, sobre o mesmo 
tema, proferida pelo Pe. Samuel Moreira Camargo, 
reitor do Seminário Maior Dom Oscar Romero, de 
Volta Redonda. Destaque, também, o maravilhoso 
e fecundo trabalho vocacional das IS Maria Hilda 
Monteiro de Castro e Maria das Graças Britto. Ma-
ria Hilda é coordenadora do distrito 176,  e Maria 
das Graças, responsável pela regional Leste I. Am-
bas se destacaram pela coordenação e articulação 
do magnífico encontro,  que contou com a presen-
ça de, aproximadamente, 300 participantes. Com 
muita simplicidade e vigorosa espiritualidade, o 
evento foi um momento forte de celebrar Jesus. Na 
alegria da celebração, um destaque para os 30 anos 
de caminhada da Comunidade Serra “Camomilas 
Vocacionais”, como o nome sugere, mulheres com-
prometidas com o serviço em prol das Vocações 
Sacerdotais, Religiosas e Missionárias, na Igreja. 
Daria para escrever muito sobre esse importante 

trabalho realizado pelos membros que compõem 
essa comunidade. 

A presença do Presidente do CNSB, Ivo Be-
nedet, e do Representante Internacional, Affonso 
José Iannone, acompanhado de sua querida espo-
sa, Hilda (casal que participa do Movimento Serra 
há mais de 50 anos), foi fator de alegria e apoio 
aos participantes do Encontro de Espiritualidade. 
Ambos se expressaram durante o acontecimento, 
manifestando, com vigorosas palavras, o fecundo 
trabalho “Serra” que se realiza na diocese de Volta 
Redonda/Barra do Piraí. Um modelo para o Brasil 
de dedicação e oração que apontam para os objeti-
vos “serranos”. O dinâmico companheiro e irmão, 
Fernando Barreto, muito auxiliou na acolhida dos 
representantes do CNSB, merecendo toda a grati-
dão e bênçãos. 

Durante a realização da programação es-
tabelecida, foram entregues 11 (onze) cartas de 
agregação às novas comunidades oficializadas na-
quela diocese, bem como as insígnias. Momento 
de grande vibração e contagiante alegria! S. Ex.a 
Dom Francisco Biasin abençoou os novos certifi-
cados que foram entregue,  sob a coordenação das 
IS Maria Hilda e Gracinha, auxiliadas pelos repre-
sentantes do CNSB, Ivo Benedet, Affonso Iannone 
e Edgard Pimentel.   

Contribuição do IS Edgard Pimentel
Curitiba-PR

Momento da Adoração Eucarística feita na Igreja Matriz de São Sebastião, Retiro – Volta Redonda, RJ. São 
vistos os serranos participantes, em número superior a duzentos, representando as mais de 50 Comunidades 
Serra existentes no Distrito coordenado pela IS Maria Ilda Monteiro de Castro. 

Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano de Volta Redonda/Barra do Pirai (RJ) que, com muito carinho 
e alegria, participou de todos os momentos do importante encontro, falando aos participantes sobre o Ano 
Santo da Misericórdia e abençoando as insígnias do Movimento Serra entregues às novas Comunidades.

Receberam sua Carta de Agregação ao Serra Internacional e à Pontifícia Obra das Vocações Sacerdotais as 
Comunidades Serra: Pede à Mãe que o Filho Atende, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cruz dos Milagres, 
Nossa Senhora de Fátima, Divina Misericórdia, Maria Aponta para Jesus, São Pedro, Senhora Santana, São 
Paulo Apóstolo, Nossa Senhora de Fátima e Mãe Rainha. 

A Comunidade Serra ‘Camomilas Vocacionais’, que tem na presidência a IS Maria Ilda, comemorou seus 30 
anos de existência com solene Missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Francisco Biasin e concelebrada 
pelos Padres Samuel e Nabuco Sano. Após a Celebração de Ação de Graças aconteceu alegre confraternização. 

A IS Maria Ilda Monteiro de Castro é a grande responsável pelo extraordinário trabalho de expansão do 
Movimento Serra, no Distrito 176-RJ (2ª da foto). Com ela são vistos os representantes do Movimento Ser-
ra do Brasil: Ivo Benedet, Presidente, de Florianópolis (SC); Edgard Pimentel, Vice-Presidente, de Curitiba 
(PR), Fernando Barreto, Fundo Vocacional, de Aparecida e Affonso José Iannone, Representante Interna-
cional, de São Paulo (SP), presentes ao importante acontecimento, em Volta Redonda.
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Serra em Ação

São Joaquim da Barra, SP
O IS Éclair Dal Pino Pedersoli nos enviou as fotos acima. Elas nos 
mostram os seminaristas dos seminários Diocesano e Agostiniano 
com os serranos de São Joaquim da Barra e de Franca, por ocasião 
de visita, oração e confraternização que, com eles, realizaram. 

Campo Mourão, PR
Membros da Comunidade Serra com os jovens Wagner Amaro Branco e Sidnei Rodrigues Ferreira, por 
ocasião de sua Ordenação Diaconal.

Mamborê, PR
Seminaristas da Diocese de Campo Mourão, por ocasião de encontro realizado pelo Movimento Serra, na 
Paróquia Imaculada Conceição, em Mamborê. 

Marília, SP
Os membros da Comunidade Serra de Marília em encontro do ‘Ro-
sário Vocacional’, na residência de um serrano.

Aparecida, SP
Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Epis-
copal do Movimento Serra do Brasil, em visita à fa-
mília de Fernando Barreto e Maria Luiza, em Apare-
cida, no decorrer da Assembleia Nacional dos Bispos 
do Brasil.

Mineiros, GO
Casal Semir Antônio de Oliveira e 
Rosecler, Presidente e grande líder 
da Comunidade Serra de Mineiros 
que tem realizado magnífico traba-
lho vocacional.

Aracaju, SE 
Maria Izaltina Santos, mãe de 
Magda, esposa de José Ginaldo de 
Jesus, Ele Coordenador do Regional 
Nordeste II e ela Coordenadora do 
Distrito 167.      

Herval, RS
Pe. João Joaquim, por ocasião de visita que 
lhe fez o casal Eni e Alcides Dachery, de Pelo-
tas, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
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Atualidades
Exortação “A Alegria do Amor”                       

e Pastoral Familiar    
Sobre a exortação apos-

tólica de Papa Francisco “A 
Alegria do Amor”, publicada 
recentemente, o presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral 
para a Vida e a Família, Dom 
João Bosco Barbosa de Sousa, 
refletiu sobre pontos importantes para a atuação da 
pastoral familiar.

Segundo ele, “a grande novidade é o tom de mi-
sericórdia. As palavras que o Papa mais repete diante 
das situações difíceis são: misericórdia, acolhimento 
carinhoso, inclusão e o papel de mãe da Igreja”. Nes-
se sentido, o bispo explicou que um decreto da Igreja 
não pode acabar com as polêmicas e resolver os pro-
blemas do mundo. Em vez disso, “o papa insiste no 
acompanhamento pastoral,  de maneira de que cada 
situação tome sua possível resolução”.

O bispo encerrou,  ressaltando que a Exorta-
ção será objeto de estudos da Comissão e da Pastoral 
Familiar, como próximos passos. Ele também anun-
ciou a publicação de um subsídio anual para grupos 
da Pastoral Familiar, chamado “Hora da Família”,  
que está disponível no site da Comissão. Também 
divulgou o 6º Simpósio Nacional da Família, que 
será realizado em Aparecida,  nos dias 21 e 22 de 
maio, e a 8ª Peregrinação da Família a Aparecida, 
no dia 22, com o tema: “Família e misericórdia se 
encontram no coração da Mãe”.

“Rezemos para que Deus proteja os 
cristãos perseguidos” 

O presidente dos Esta-
dos Unidos lamenta que, nas 
regiões do Oriente Médio, 
onde os sinos das Igrejas ba-
dalaram por séculos, neste 
Natal, ficarão em silêncio

O presidente dos EUA, Barack Obama, denun-
ciou a perseguição às comunidades cristãs,  em dife-
rentes partes do mundo, particularmente no Oriente 
Médio,  pela ascensão do Estado Islâmico. O presiden-

te lembrou que “Aqueles que temos a sorte de viver em 
países que honram o direito natural de todos de praticar 
sua fé,  livremente agradecemos, mas somos conscien-
tes de que muitos cristãos não podem fazê-lo”, asse-
gurou. Assim, Obama lamentou a situação de muitos 
fiéis “que foram expulsos de suas antigas cidades,  por 
uma violência e uma perseguição atrozes”. “Em algu-
mas partes do Oriente Médio, os sinos das igrejas que  
badalaram durante séculos, encontram-se em silêncio, 
em um silêncio trágico, testemunha das atrocidades co-
metidas pelo ISIS”, lamentou. “Nos unimos aos povos 
de todo o mundo para rezar pela proteção de Deus aos 
cristãos e fiéis de outras religiões,  perseguidos, bem 
como por todos aqueles valentes homens e mulheres 
que se uniram aos nossos esforços, militares, diplomá-
ticos e humanitários,  para aliviar sua dor”. Finalmente, 
o presidente norte-americano disse que confia em  que,  
no fina,  “o mal fracassará e o bem vai prevalecer”, 
referindo-se à letra de uma canção religiosa.

Um santo de bermuda
Surfista pode ser o primeiro santo carioca. A 

arquidiocese do Rio finaliza o pedido de canonização  
de Guido Schäffer, morto em 2009, que atrai devotos 
de todas as idades com a sua fama de milagreiro.

Guido em sua prancha, 
pouco antes de celebrar uma 
missa na Barra da Tijuca, há 
duas semanas, o religioso Dom 
Roberto Lopes resolveu passar 
em uma farmácia. Ali, encontrou 
dois jovens surfistas, um deles 
com um corte profundo no rosto. O rapaz acabara 
de se ferir ao surfar perto dali. Assim que o viram, 
pediram que ele fizesse uma oração a São Guido,  
que o ferimento curasse rapidamente. Dom Roberto, 
delegado da Congregação para a Causa dos Santos da 
arquidiocese do Rio, logo compreendeu que os jovens 
não se referiam a santos medievais ,  mas,  sim,  a 
outro Guido, criado em Copacabana e morto aos 34 
anos no Recreio dos Bandeirantes, em um acidente 
enquanto surfava. O encontro fortuito do vigário com 
os surfistas na farmácia dá a dimensão da popularidade 
de Guido Schäffer, rapaz comum, nascido em Volta 
Redonda, que se formou em Medicina,  e que,  aos 26 
anos,  decidiu se dedicar à vida religiosa, tornando-se 
Sacerdote.  Dia 1º de maio último, data que completa 
sete anos de sua morte, o cardeal arcebispo Dom 
Orani Tempesta celebrou missa no posto 11 da Praia 
do Recreio, próximo ao local onde Guido morrera. 

“Contemplar”: Este é o 
convite aos consagrados

O Papa Francisco falou em uma homilia,  
na capela da Casa de Santa Marta: “A dimen-
são contemplativa torna-se indispensável, em 
meio aos compromissos mais urgentes e difíceis. 
Quanto mais a missão no chama a seguir em di-
reção às periferias existenciais, mais o nosso co-
ração sente a necessidade interior de estar unido 
ao de Cristo, pleno de misericórdia e de amor”.

Bispo responsável pela Reconciliação da 
Igreja com o Padre Cícero Romão Batista 

Dom FernandoPa-
nico  pertence à Congre-
gação dos Missionários 
do Sagrado Coração de 
Jesus, MSC. Possui 44 
anos de ordenação sa-
cerdotal e 22 de ordena-
ção episcopal

Nascido dia 27 de dezembro de 1945, na cidade 
de Tricase, na Itália, o Bispo da Diocese de Crato, Dom 
Fernando Panico, completou 70 anos. Em comemoração 
a essa festividade, no dia 29 de dezembro do ano que pas-
sou, foi inaugurado o Seminário Propedêutico, que leva o 
seu nome, e o lançamento da pedra fundamental do futuro 
Lar Sacerdotal Monsenhor Montenegro, ambos em Crato- 
CE, como marco de algumas de suas contribuições para 
Região do Cariri.

Depois de uma parada em Havana para se reunir 
com o Patriarca Kirill, o Papa chega na Cidade do 
México para a sua 12ª viagem apostólica.

Depois de uma cerimônia muito formal, o Papa dia-
logou particularmente com o presidente Peña Nieto, 
no Palácio Nacional do México.

O Papa FRANCISCO, no México

O Papa em Santa Maria Maggiore confia à Virgem 
Maria a sua viagem ao México.

http://www.cnpf.org.br/
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=87f27a9010&e=ae60524b85
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Entrevista com o “ministro da misericórdia” 
do Papa, cardeal Mauro Piacenza, penitenciário 
maior do Tribunal da Penitenciária Apostólica

 
Qual é o significado da devoção à 

Divina Misericórdia?
Antes de mais nada,  próxima sexta-feira será a 

Sexta-Feira Santa, que é o memorial da Paixão de Jesus 
Cristo e é particularmente significativo que Santa Fausti-
na Kowalska tenha recebido a designação de “envolver” 
toda a celebração Pascal com sabor de Misericórdia, que, 
como o Papa nos recorda, é o próprio nome de Deus. 
Deus e a Misericórdia desceram sobre a terra,  em Jesus.

Portanto, não é uma “sobreposição indevida”?
Absolutamente, não! Eu diria, sobretudo, expla-

nação. Não pode haver uma devoção pessoal que subs-
titua ou se sobreponha à liturgia pública da Igreja. A 
Divina Misericórdia é uma explicação da mensagem 
salvífica da Páscoa.

Qual a razão desta forte expressão de fé?
Certamente,  o impulso dado por João Paulo II e 

a origem sobrenatural da devoção. Provavelmente, essa 
acolhe e expressa a necessidade de confiar em Jesus, 
próprio do coração humano. O mundo e os homens têm 
necessidade infinita da misericórdia, e o Sagrado Co-
ração ferido e aberto é um ícone maravilhoso. Todos 
nós precisamos daquele abraço e ninguém que se abre 
a isso é excluído.

Sobre João Paulo II, como era o relacionamento 
dele com a Divina Misericórdia?

Com certeza,  temos de reconhecer uma relação 
muito especial com Deus. O Santo Papa era um místico 
e qualquer um podia contemplar isso, era completamente 
imerso na oração, mesmo em momentos públicos. João 
Paulo II foi capaz de manter em equilíbrio a relação entre 
a Divina Misericórdia e a responsabilidade humana.

A Igreja nos últimos tempos, graças ao Papa 
Francisco, fala bastante de Misericórdia, Por que? 

Para aqueles não familiarizados com a lei ou que 
se detêm em ‘clichês’. Não é como no sistema civil, fun-
damentado em uma suposta justiça humana, a complica-
ção é desnecessária. O direito, no mistério da Igreja, é 
garantia de liberdade e moderação no exercício do poder 
que, devido aos limites e paixões humanas, corre o ris-
co de corromper-se até a arbitrariedade. O Código diz: 
“A salvação das almas deve ser sempre a lei suprema na 
Igreja”.  Mais misericórdia do que isso!

O que é necessário para uma boa confissão?
Um penitente convicto é um bom confessor! É ne-

cessário que o penitente, tendo feito o exame de consciên-
cia, seja realmente humilde para confessar todos os peca-
dos graves cometidos desde a última confissão, olhando 
para si na transparência de Cristo. A acusação deve ser 
acompanhada pela dor dos pecados e por uma resoluta 
vontade de não os cometer novamente, de afastar-se do 
pecado. O sereno confronto com o confessor, médico e 
juiz, mestre e pai, irmão e amigo, será de fundamental im-
portância para uma adequada iluminação da consciência 
pessoal, também por meio  da penitência, que é expressão 
histórica visível da conversão e ligada ao dom da graça.

Se o senhor tivesse que confessar uma pessoa divorcia-
da,  que mora com outra pessoa, daria a absolvição?

Se quiser ouvir de maneira integral os ensinamen-
tos de Jesus, se compreende que não há pecado que não 
possa ser revertido,  quando o pecador ouve a palavra 
de Jesus que diz: “nem eu te condeno, vai e não peques 
mais”. O “não peques mais” está indissoluvelmente liga-
do à “nem eu te condeno”. Clara é a palavra do Senhor 
e, consequentemente, claro é o Catecismo da Igreja. Para 
com essas pessoas, no entanto, reserva-se cuidadosa so-
licitude, ajudando-os a levar uma vida de fé, sustentada 
pela oração, animada pelas obras de caridade e empenho 
na educação cristã dos filhos.

Mas tudo pode mudar. Atualmente é impossível 
não levar em conta a opinião pública...

Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A opi-
nião pública é outra coisa se comparada ao senso comum 
da fé.  É facilmente condicionada pela mídia, pelo poder 
dominante, que, no século passado, tornou-se uma ferra-
menta para impor uma ideologia. A Igreja, em dois mil 
anos, guiada pelo Espírito Santo, sempre evitou identi-
ficar-se ou submeter-se a qualquer ideologia ou poder. 
A Igreja obedece a Cristo e não ao homem, e não podia 
fazer outra coisa senão ser Lumen Gentium.

O senhor teve notícias do batismo, na Argentina, 
de uma criança filha de “duas mães”?

O batismo jamais é negado a uma criança! Um 
bebê é sempre uma criatura de Deus, amado por Ele, e 
ainda é inocente. Quando eu era vigário paroquial, muitas 
vezes, recebi casais irregulares, que pediam o batismo; 
eu simplesmente pedia-lhes a garantia de, pelo menos, 
uma abertura para a educação cristã dos filhos e também 
para escolher uma madrinha ou padrinho que cuidasse. É 
triste que se instrumentalize um Sacramento a tal ponto. 
Eu acho que devemos rezar muito pelo futuro da criança.

Misericórdia, “lei suprema” da Igreja 

Francisco ouviu os testemunhos de várias famílias 
do México e incentiva a ‘seguir em frente’ como 
Deus faz com a nossa vida.

“Sejam grandes perdoadores, não grandes condena-
dores!” Na missa na Basílica Vaticana, o papa Fran-
cisco pede que os frades nunca se cansem de perdoar e 
evitem as “pauladas” em quem vai ao confessionário. Um manifesto para o mundo vindouro! A declara-

ção conjunta do Papa Francisco e do patriarca Ki-
rill representa uma severa advertência para os po-
derosos da terra. As Igrejas de Roma e de Moscou, 
unidas por Cristo e por Maria, deixam uma grande 
mensagem contracorrente.

O Papa no avião confirma viagem à Colômbia em 
2017 para acordo Governo-Farc! Francisco brin-
ca com os 76 repórteres que o acompanham na via-
gem ao México. Recebeu de presente um sombrero 
“para proteger-se do sol”.

Lourdes: o verdadeiro milagre não é uma perna 
amputada que se recupera, mas um coração que 
se transforma! Segundo o doutor Franco Balzaret-
ti, vice-presidente da Associação dos Médicos Ca-
tólicos Italianos, a fé nunca é um obstáculo, mas 
um valor agregado na profissão médica. 

Francisco despede-se do México, “país cheio de 
surpresas”.

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=550be670a7&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=550be670a7&e=ae60524b85


Conselho Nacional Serra do Brasil - Rua Barão do Cerro Azul, 142 - 84600-000 União da Vitória, PR - Brasil

Jovem SERRA do Brasil
Em abril último, dia 16, tivemos a alegria e graça de viver 

um dos mais importantes e emocionantes momentos do Movimen-
to Serra do Brasil. O Encontro de Aprofundamento Espiritual do 
Distrito 131-PR e a Festa de Agregação da Comunidade Serra de 
Mamborê (PR).

O marcante acontecimento contou com a presença amável e 
carinhosa de Dom Francisco Javier Delvalle Paredes, Bispo Dioce-
sano, do Pe. Valdecir Liss, Pároco e Assistente Eclesiástico da Co-
munidade Serra de Mamborê, do Pe. Jurandir Coronado Aguilar, de 
Campo Mourão, que proferiu magnífica palestra sobre o Ano Santo 
da Misericórdia e serranos de Campo Mourão, Cascavel, São Paulo, 
Florianópolis, Guarapuava, Curitiba e União da Vitória.

O destaque especial é o fato de que os membros da Comuni-
dade Serra de Mamborê, que acaba de ser oficialmente agregada 

ao Serra Internacional e à Pontifícia Obras das Vocações, é formada de jovens serranos. São mais de 
meia centena de meninas e meninos (veja na foto acima), muito alegres, criativos, dinâmicos e piedosos. 
Sentimos isso muito de perto,  e no coração, ao passarmos o dia daquele inesquecível Sábado, cantan-
do, estudando, refletindo e rezando com eles, sempre sob a coordenação da jovem dinâmica e inspirada 
Elane Cristina Boline, Presidente. Que Maravilha! Deus seja louvado!
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