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Dos dias 22 a 25 de junho de 2017 
aconteceu, em Roma, Itália, a 75ª. Conven-
ção Internacional do Serra. Lá estiveram, 
representando o Movimento Serra do Brasil, 
setenta serranos de várias partes do país. Na 
foto da capa, são vistos membros da Comu-
nidade Serra de Ribeirão Preto, como sem-
pre acompanhados pelo Pe. Márcio Luiz de 
Souza, em frente à Basílica de São Pedro, por 
ocasião de audiência concedida pelo Papa 
Francisco, aos serranos procedentes de vários 
países, em número superior a seis centenas.No
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Palavra do Presidente
Serra Internacional 
Convenção de Roma

Ainda saboreando os efeitos be-
néficos que sentimos, vamos descrever 
para vocês, nossos irmãos e irmãs do 
Movimento Serra do Brasil, um pouco 
do que vimos e sentimos na extraordi-
nária Convenção do Serra Internacional, 
realizada em Roma, Itália, de 22 a 25 de 
junho último.  Foi uma oportunidade de 
congraçamento de serranos do mundo inteiro. Compareceram em torno de 650 
irmãos oriundos dos cinco continentes. Lá estavam Indianos, tailandeses, ango-
lanos e brasileiros, convivendo com europeus e americanos.  Do Brasil, éramos 
70 membros, de vários estados. Um Ambiente muito agradável, em local pró-
prio, com todos os recursos imagináveis. Foram proferidas palestras instrutivas 
e informativas que prenderam a nossa atenção. Cada participante pôde ouvir em 
sua própria língua, com o recurso dos fones de ouvido e tradução simultânea. 
Entre as palestras chamou a atenção de   todos a que foi proferida pela Irmã 
religiosa Maria Glória, relatando sua vocação. Sentiu-se chamada já em idade 
adulta, depois de formada e prometida em casamento. Encantou a todos. Con-
tudo, o ponto alto do evento, foi a audiência que o Papa Francisco concedeu 
aos convencionais no Vaticano. Foi emocionante, inesquecível. Nós, juntamente 
com outros 70 membros de vários países, fomos escolhidos para cumprimentar 
pessoalmente o Santo Padre, e receber dele uma bênção particular. Essa gra-
ça jamais esqueceremos (ver foto abaixo).  Completando o passeio, tivemos a 
oportunidade de fazer uma peregrinação por outras cidades da Itália, visitando, 
principalmente, os santuários de Santa Rita de Cássia, Santa Catarina de Sena, 
Santo Antônio de Pádua e São Francisco de Assis. Com o Padre Márcio, de 
Ribeiro Preto, tivemos a oportunidade de aprofundar a nossa espiritualidade, 
com tocantes Santas Missas e orações conduzidas por ele. Regressamos felizes, 
conhecendo mais a Itália, o Serra Internacional e mais animados a prosseguir em 
nossa caminhada de amor e oração pelos vocacionados. Concito-vos a prosse-
guir: Sempre em frente, jamais retroceder. 

Alcides Dachery, Presidente do CNSB
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O «discípulo missio-
nário» é chamado «a aban-
donar o solo das próprias 
seguranças e a iniciar a 
“santa viagem” rumo à ter-
ra prometida do encontro» 
com Deus e com os ho-
mens: recordou o Papa aos 
participantes na Conven-
ção do Serra Internacio-
nal, recebidos no Vaticano, 
na manhã de 23 de junho, 
festa do Sacratíssimo Co-
ração de Jesus Cristo e dia 
de santificação sacerdotal.

Provenientes de tre-
ze nações, os “serranos” 
reuniram-se em Roma, de 22 a 25 de junho, para 
se confrontarem sobre a atividade inspirada pelo 
franciscano espanhol Junípero Serra, missionário no 
México e no território da atual Califórnia, no século 
XVIII, canonizado por Francisco, em Washington, 
em setembro de 2015.

A esses leigos comprometidos no apoio às vo-
cações sacerdotais e à vida consagrada, o Papa falou 
em particular da importância de «ser amigos». Em 
primeiro lugar, recordou amigos de seminaristas e 
sacerdotes, ajudando-os e acompanhando o seu mi-
nistério. A esse propósito, o Pontífice recordou que 
a palavra  “amigo” já está gasta. «Todos os dias en-
tramos em contato com pessoas diversas, que muitas 
vezes definimos como “amigos”, mas – explicou – 
é um modo de dizer». Aliás, acrescentou, «no ho-
rizonte da comunicação virtual, o termo “amigo” é 

um dos mais usados». Não obstante tudo, advertiu o 
Papa, «um conhecimento superficial não é suficiente 
para ativar aquela experiência de encontro e de pro-
ximidade à qual a palavra “amigo” faz referência». 
Em particular, o termo adquiriu um significado ain-
da mais importante com Jesus: com efeito, «é possí-
vel ser amigo somente se o encontro não permanecer 
externo ou formal, mas se se tornar partilha do desti-
no do outro, compaixão, envolvimento».

Daqui a exortação a por em prática o que nor-
malmente «faz um amigo» deixando-se iluminar 
pela imagem «de São Junípero que, coxo, se obstina 
em pôr-se a caminho, viajando rumo a San Diego 
para plantar ali uma cruz.  Tenho medo dos cristãos 
que não caminham – confidenciou – e se fecham no 
próprio canto. É melhor  proceder coxeando, por ve-
zes caindo, do que ser “cristãos de museu”».
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Amizade entre leigos e sacerdotes   

 Papa Francisco, aos convencionais

É melhor proceder coxeando, por vezes caindo,  
do que ser ‘cristãos de museu’. Papa Francisco
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Todos nós que abraçamos, com amor e entu-
siasmo, o Movimento SERRA, sabemos que se trata 
de providencial organismo da Igreja dedicado à ora-
ção e trabalho pelas vocações: sacerdotes, religiosos 
e missionários. Estamos também acostumados a ou-
vir e a dizer que a família é berço de vocações. 

Nesta nova época em que estamos imersos, 
em se tratando de família, precisamos dar especial 
atenção  à realidade marcada por profunda revo-
lução cultural que a atinge, de muitas formas, em 
todo mundo. O amado Papa Francisco, na exorta-
ção apostólica pós-sinodal ‘AMORIS LAETITIA’ 
sobre o “Amor na Família”, cita palavras de São 
João Paulo II, convidando-nos  a estarmos  atentos 
à realidade e aos desafios das famílias,  para que, de 
fato, possam ser berço de vocações: “É salutar pres-
tar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e 
os apelos do Espírito ressoam também nos aconteci-
mentos da história, por meio dos quais a Igreja pode 
ser guiada para uma compreensão mais profunda do 
inexaurível mistério do matrimônio e da família”. 

Ao nosso Movimento SERRA, contemplan-
do a família HOJE, no empenho para que continue 
sendo berço de vocações, algumas sugestões con-
cretas:  Leitura meditada, aprofundada, pessoal e 

em nossos Grupos da exortação apostólica “Amo-
ris Laetitia” sobre o “Amor na Família”. Trata-se 
de mensagem profética, urgente, em favor das fa-
mílias no tempo presente. 

Como Serranos e Serranas, vamos apoiar 
a Pastoral Familiar, os Movimentos Familiares, 
nas paróquias e dioceses em que estamos presen-
tes. Oferecer decidido apoio à Pastoral da Juven-
tude, aos Movimentos de Juventude, levando-lhes 
subsídios para a dimensão vocacional, para discer-
nimento vocacional. 

Engajemo-nos, com entusiasmo, na realização 
do “Ano Nacional dos Leigos e  Leigas”, a ser vivi-
do de 26 de novembro deste ano até 25 de novembro 
de 2018. Trata-se de ano que tem como lema: “Lei-
gos e Leigas,  sujeitos da Igreja em saída, a serviço 
do Reino” e, como lema: “ Sal da terra e luz do mun-
do”. Na vivência com entusiasmo deste ano, nosso 
Movimento SERRA poderá dar-lhe a urgente cola-
boração de ser fermento, sal, no campo vocacional, 
ajudando também a família a ser, de fato, berço de 
vocações. 

Dom Angélico Sândalo Bernardino 
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil

Família, Berço de Vocações
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“Con gran alegría y emoción infinita le man-
do mis saludos y los de toda Serra International, 
que hoy está representada por los delegados que 
participan en este 75 congreso internacional”. 

Francisco dijo que su labor con los sacerdotes 
es clave porque muchos necesitan gente que les sos-
tenga en su ministerio, verdaderos amigos. La amis-
tad, señaló es un valor que se está perdiendo en las 
grandes ciudades.

Francisco
“Viviendo en las zonas metropolitanas, cada 

día entramos en contacto con personas distintas, 
que a menudo definimos ‘amigos’, pero es un modo 
de hablar. En la comunicación virtual la palabra 
‘amigo’ es una de las más usadas. Sin embargo, 
sabemos que un conocimiento superficial no basta 
para activar esa experiencia de encuentro y de pro-
ximidad a la que la palabra ‘amigo’ se refiere”.

Francisco también les habló del otro concepto: 
la misión. Recordó que el discípulo de Jesús no mira 

lo que deja atrás, sino que camina hacia adelante a 
pesar de las dificultades porque confía en Dios y se 
sabe sostenido por Él.

Por eso dijo que es triste ver a “hombres de Igle-
sia que no saben dejar el puesto” y que teme a los “cris-
tianos de museo” que tienen miedo a los cambios.

Dante  Vannini, Presidente de Serra Internacional 

Papa Francisco recebeu em audiência, nes-
ta quinta-feira, no Vaticano, os participantes do 
encontro promovido pela Federação Europeia das 
Associações Familiares Católicas (FAFCE). “As 
famílias não são peças de museu, mas através de-
las se concretiza o dom no compromisso recípro-
co, na abertura generosa aos filhos e no serviço 
à sociedade. Desse modo as famílias são como 
um fermento que ajuda a fazer crescer um mundo 
mais humano, mais fraterno, onde ninguém se sin-
ta rejeitado e abandonado.”  “A sua atividade se 
resume no serviço integral à família, célula fun-
damental da sociedade”, conforme recordado por 
ele às Autoridades da União Europeia. A família é 
“comunhão de pessoas” e isso permite a experiên-

 A família é um tesouro precioso 

cia e a inserção na grande “família humana”, em 
que é central o desafio de uma “cultura do encon-
tro”, indicou.
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Destaques

Terço Vocacional
Na foto são vistos os membros da Comunidade Serra 
de Barra do São Francisco, por ocasião da reza do ‘Ter-
ço Vocacional’ que mensalmente realizam em suas re-
sidências. Sem dúvida um magnífico trabalho em favor 
das vocações, dos vocacionados e dos consagrados.

Dom Ricardo Hoepers
Membros da CS de Pelotas presentes ao Encontro de 
Aprofundamento Espiritual do Distrito 115, em Rio 
Grande (RS), com S. Exa. Dom Ricardo Hoepers, 
Bispo Diocesano, que proferiu magnífica palestra e 
presidiu a Celebração Eucarística.

IS Neusa Guerra Barbosa
O Secretário Executivo do Movimento Serra do Brasil acaba de visitar a IS Neusa Guerra Barbosa, em 
Recife (PE). Foi uma visita valiosa, especialmente nos aspectos de ordem emocional e espiritual. Sebben 
rezou com ela e lhe deu sua bênção diaconal sob grande emoção da querida visitada, que derramou lagri-
mas e não cansava de repetir (baixinho) ‘quero ficar boa para trabalhar pelo Serra e pelas vocações’. Um 
grande exemplo de amor pela santa Missão Serra.

Dom Pedro Fedalto
Arcebispo Emérito de Curitiba (PR), recebe, em sua 
humilde residência, a visita dos serranos Edgard e 
Sebben, do Movimento Serra do Brasil. Foi uma 
santa, agradável e abençoada visita ao Prelado que, 
por mais de uma década, serviu ao Serra como seu 
Assistente Episcopal.
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Seminaristas

Belo Horizonte, MG
São vistos membros da Comunidade Serra com Sa-
cerdotes e os seminaristas da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Nossa IS Nininha tem acompanhado o 
trabalho dos serranos em favor das vocações e do 
seminário. S. Ex.a  Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo é o Arcebispo de BH.

Caieiras, SP
Com a IS Janete Barros Bertolini, Coordenadora 
Regional SUL I – SP do Movimento Serra do Brasil, 
são vistos os seminaristas da Diocese de Bragança 
Paulista, que têm como seu Bispo Diocesano a Dom 
Sérgio Aparecido Colimbo, grande amigo do Serra.

São Mateus, ES
Pe. Vagner Carini com alguns dos seminaristas 
do Seminário Diocesano São José, por ocasião 
do encontro do Movimento Serra lá realizado 
em julho último.

Divulgados tema e cartaz da 
Campanha Missionária 2017 

‘A alegria do Evangelho para uma Igreja em saí-
da’. Este é o tema escolhido pelas Pontifícias Obras 
Missionárias (POM) para a Campanha Missionária 
de 2017. Tudo está em sintonia como os ensinamen-
tos do Papa Francisco, quando afirma: “A alegria do 
Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que 
se encontraram com Jesus” (EG 1). Essa alegria precisa 
ser anunciada pela Igreja que caminha unida, em todos 
os tempos e lugares, e em perspectiva ‘ad gentes´. Por 
isso o lema: “Juntos na missão permanente”.
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Distrito 115 - 
Rio Grande, RS
Dom Ricardo Hoepers, 
DD. Bispo Diocesano de 
Rio Grande, com os par-
ticipantes do Encontro de 
Aprofundamento Espiri-
tual do Distrito 115-RS, 
que contou com a presença do Presidente do CNSB IS. Alcides Dachery, sua esposa Eni, de Pelotas (RS); IS Nelson Varis-
co, Coordenador Regional SUL III, de Taquara (RS), IS. Glademir Ferronato, Coordenador Distrital 128, de São Leopoldo 
(RS). O evento foi organizado e coordenado pela IS Nelma Porto da Cunha, Coordenadora Distrital 115, de Pelotas e o 
casal Claudete e Paulo Azevedo, Presidente da CS de Rio Grande.

Encontros  de Aprofundamento  Espiritual 

Distrito 168 - Manoel Ribas, PR
Participantes do Encontro de Aprofundamento Espiritual realizado em Manoel Ribas e organizado pelos IS Adelino 
Bridi, Coordenador Distrital; IS Ivo Rengel, Presidente da Comunidade Serra e Pe. Avelino Oestreich, Assistente Ecle-
siástico e grande entusiasta do Movimento Serra. Na foto são vistos os participantes, procedentes de Manoel Ribas, Gua-
rapuava, Pitanga, Candido de Abreu, Turvo, Candoi, Curitiba e Campo Mourão. Estiveram presentes os IS Célia Maria, 
representando do CNSB; Pedro Algesi, Coordenador Regional SUL II e Jorge Luiz Tonet, Coordenador Distrital 131.

Coordenado pelos IS Joçao Romualdo 
Batista, Presidente e Alfredo Jorge Sal-
lum Al’Osta, Coordenador Distrital Au-
xiliar. Contou com a participação dos IS 
Pedro Algesi Schaedler, Coordenador 
Regionasl SUL II e Jorge Luiz Tonet, 
Coordenador Distrital e esposas. Estive-
ram presentes serranos de Santo Antônio 
da Platina, Londrina e Campo Mourão.

Distrito 131 - Santo Antônio da Platina, PR
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Distrito 174 - Conceição da Barra, ES
Sob a coordenação da IS 
Fabiola Regina das Ne-
ves, Coordenadora Dis-
trital 174, de seu Auxi-
liar Washington Gomes 
Ribeiro, do Pe. Deucy 
Correia, Assistente Ecle-
siástico e da IS Josicléia 
Rodrigues da Silva, Pre-
sidente, foi realizado o 
Encontro de Aprofundamento Espiritual do distrito. O importante acontecimento contou com a participação de 
aproximadamente duzentos serranos e a solene Celebração Eucarística foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom 
Paulo Bosi Dal’Bó, extraordinário e carismático ‘Homem de Deus’...

Distrito 161 - Campo Grande, MS
A IS Suely Hiromi Suzuki, Presidente da Comunidade Serra de Campo 
Grande nos enviou a foto acima e breve relatório do Encontro de Apro-
fundamento Espiritual lá realizado. Contou com a ilustre presença de 
S. Ex.a Dom Mariano Danecki, Bispo Diocesano que proferiu magní-
fica palestra sobre o ‘Ano Mariano’. O evento contou com o apoio e 
coordenação do IS. Antônio de Castro Pache.

Distrito 139 - Curitiba, PR
Organizado e coordenado pela IS Carmen Teresinha Sefrin, foi realizado o Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 139, em Curitiba. Dele participaram serranos de Irati, Ponta Grossa, Ipiranga, Piraquara e 
Cidade Sorriso, em número superior a sessenta. Destaque especial para a palestra do Diácono Airton Padilha, 
sobre o Ano Mariano.

Distrito 54 -Caicó, RN
Padre Assistente Eclesiástico proferindo 
palestra sobre o ‘Ano Mariano’ por oca-
sião do Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 54, coordenado pela IS 
Alexandrina de Oliveira Campos, de Cai-
có, que tem como Auxiliar o IS Francisco 
de Assis Gurgel de Castro, de Natal.
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Entrevista com Yurko Kolasa

Educado na União Soviética 
comunista, Yurko Kolasa não sabia 
nada da fé católica até o início de 
sua adolescência. Quando a Igreja 
greco-católica passou de um am-
biente clandestino a ser uma práti-
ca aberta e uma religião respeitada 
na Ucrânia, o mundo se abriu para 
esse futuro sacerdote. Atualmente, o 
Pe. Kolasa é o prefeito do programa 
de formação para sacerdotes, se-
minaristas e religiosos no Instituto 
Teológico Internacional de Viena. 
Também é um sacerdote casado da Igreja greco-ca-
tólica de rito oriental e pai de quatro filhos. Ele fala 
do programa de preparação para o Matrimônio que 
foi desenvolvido e como ele influenciou de maneira 
positiva na taxa de êxito matrimonial na Ucrânia. 
Rapidamente está se convertendo no protótipo do 
programa de preparação matrimonial em várias 
dioceses do Leste Europeu.

O senhor afirma que aceitou as ideias do comunis-
mo até os 15 anos.  O que lhe fez se afastar desta 
ideologia e ir para a fé católica?

A maioria dos meus familiares era muito 
ativa no partido comunista. Como criança, eu não 
sabia nada sobre a perseguição à Igreja greco-ca-
tólica na União Soviética. Foi em 1989, quando a 
igreja grega foi legalizada, que comecei a ter co-
nhecimento dos milhares de mártires dessa igreja 
greco-católica: bispo, clero, monges e leigos. Foi 
a autenticidade de sua fé que mudou radicalmente 
minha vida. Estava impressionado pelo fato de que 
tanta gente resistia a se comprometer com o regi-
me opressor desse momento e a superar os maiores 
desafios  morais do século XX: a supressão da li-
berdade dada por Deus e a dignidade humana pelo 
totalitarismo ideológico. Eles deram o testemunho 
mais forte de sua fé: seu sangue.

O senhor é sacerdote greco-católico, 
está casado e tem quatro filhos. Para 
os que não estão familiarizados com 
a tradição do clero casado nos ritos 
católicos ou orientais, poderia expli-
car-nos como se produziu esta dife-
rença na tradição?

A tradição do clero casado vem 
dos tempos apostólicos. Nos primei-
ros anos da Igreja, alguns homens 
casados foram inclusive consagra-
dos bispos. A igreja oriental sem-
pre seguiu a possibilidade de que os 

homens casados fossem ordenados ao sacerdócio. 
Leve em consideração que nenhum sacerdote sol-
teiro na igreja nunca se casou; só houve exemplos 
de homens casados que depois foram ordenados. A 
igreja ocidental decidiu ordenar somente homens 
que não estão casados, exceto para alguns protestan-
tes que entraram na igreja nos últimos anos. Eu sem-
pre tive um grande respeito e uma alta estima pelos 
sacerdotes não casados e sempre tento incentivá-los 
a valorizar e proteger o dom que receberam.

São Paulo, em 1 Coríntios 7,7, diz: “Aliás, gos-
taria que todos fossem como eu. Mas cada um recebe 
de Deus um dom particular, um este, outro aquele”.

Poderia compartilhar conosco algumas reflexões 
sobre sua vocação e sobre como sua vida mudou 
desde sua ordenação em 2001?

Uma das experiências mais fortes de ser sacer-
dote é ser testemunha direto do grande poder dos san-
tos sacramentos e saber que, tão indigno como sou, 
Deus está me usando como canal de seu infinito amor.

Nunca esquecerei esse momento da minha vida 
em que, após um dia longo e exaustivo de cumprir 
diferentes tarefas na paróquia, me chamaram para dar 
a Unção dos Enfermos a um homem muito doente.

Quando cheguei, o pobre homem estava com 
uma terrível dor. 

Do comunismo ao catolicismo e ao sacerdócio
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O Evangelizador do Espírito e o 
espírito do evangelizador

Na exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 
o Papa Francisco nos motiva a abrirmos sem medo 
à ação do Espírito Santo, para anunciar a novidade 
do Evangelho com ousadia, força e alegria. Assim 
deve ser o espírito do evangelizador: ousado, forte, 
alegre. E isso só é possível se ele cultivar verdadeira 
intimidade com Deus, apoiado na oração, para que 
sua vida seja transfigurada pela presença do próprio 
Deus e a missão seja frutuosa.

O que pode estar faltando para os pastores, 
para os agentes evangelizadores e nas nossas comu-
nidades para que de fato a evangelização seja mais 
ardorosa, mais contagiante? Precisamos deixar o co-
ração arder no fogo do Espírito Santo,  renovar o 
impulso missionário e não cair na frieza e na super-
ficialidade em nossa atividade missionária. Apren-
der de Jesus, o Evangelizador do Pai, a comunicar a 
boa-nova da salvação com entusiasmo e total dedi-
cação, pois Ele ensina com a vida e com seu coração 
universal, serve a todos, se dirige a todos, impulsio-
nado pelo Espírito Santo.

Não podemos esquecer que Jesus caminha 
conosco, trabalha conosco. Não estamos sozinhos. 
Precisamos estar cada vez mais convencidos do seu 
amor, seguros e apaixonados por Ele. Só assim va-
mos convencer os outros também. Seremos críveis, 
quando vivermos aquilo que amamos.

Melhor viveremos nossa missão quando nos 
centrarmos em Cristo, descentrarmos de nós mes-
mos e concentrar-nos nos irmãos e irmãs, com ati-
tude servidora.

Deixo algumas dicas partindo da pedagogia de 
Jesus no anúncio do Reino, para que possam ilumi-
nar nosso agir evangelizador:

- disponibilidade missionária: para que to-
dos tenham vida.

- alteridade e gratuidade: coração acolhe-
dor dos pequenos, pobres e pecadores.

- servir com fidelidade e humildade: amar 
até o fim.

- testemunho e autoridade: animado pelo 
Espírito Santo, falar com a própria vida.

- ser próximo, saber escutar, ter interesse 
pela vida do próximo.

- anunciar a Palavra com clareza e profun-
didade e com a força da mensagem permanecer 
nos corações, criar convicções e animar os irmãos 
para a missão.

Peçamos a luz do Espírito Santo e a interces-
são da Virgem Maria, a estrela da evangelização, 
para sermos autênticos evangelizadores que comu-
nicam com a vida a alegria do Evangelho.

Contribuição CS de Caieiras, SP
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Convenção em Roma

O IS Alcides Dachery e Affonso José Iannone tiveram a insigne graça de, pessoalmente, cumprimentar o Papa 
Francisco. Serranos procedentes de todos os Continentes foram recebidos por Sua Santidade, em audiência especial, 
no Auditório Paulo VI, no Vaticano. Dirigindo-se aos convencionais o Papa disse da grande importância da amizade 
que os membros do Movimento Serra dedicam aos Sacerdotes e aos vocacionados. 

Em Roma os representantes brasileiros: Deusdeth Dias 
dos Santos, de Potim; Affonso José Iannone, Represen-
tante Internacional, de São Paulo; Edgard Pimentel, de 
Curitiba e casal Alcides e Eni Dachery, de Pelotas (RS). 

IS Edgard Pimentel de Curitiba, Roberto Abicalaffe de 
Guarapuava, Toninho e esposas, no banquete de en-
cerramento da Convenção do Serra Internacional, em 
Roma.
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Relatório
1ª. PALESTRA

CHAINARONG - TAILÂNDIA
Tema: Siempre Adelante – The Courage of Vocation

Expansão do Serra na Coreia do Sul, Índia, África 
e na Ásia. 

Está havendo grande ordenação de Sacerdotes no 
Japão, no Vietnã, na China, na Coreia do Sul, Camboja 
e Filipinas. Na Coreia do Sul, mais de 200 sacerdotes 
foram designados para terras estrangeiras, além de 700 
irmãs religiosas. Como um país pequeno, pode ser o país 
que mais produz missionários para o mundo.  

No século XVIII, vieram leigos para Pequim, na 
China (1784), antes de qualquer bispo ou missionário. 
Os primeiros foram sacrificados, torturados, persegui-
dos, pois achavam que era uma ameaça ao seu poder. 
Mais de 8.000 católicos foram sacrificados. Na Coreia 
do Sul, hoje o maior país com santos canonizados pelo 

papa,  em 1945, só 2% da população sul-coreana eram 
cristãos. Após 75 anos, as sementes germinaram e foi dis-
seminado o catolicismo, pois hoje 50% da população são 
cristãos católicos.  Os  Sul - coreanos católicos acreditam 
que foram moldados pelos ensinamentos de Jesus, com 
tudo a ver com o amor de Deus a inclusão acontecida.

2ª. PALESTRA
MONS. JORGE  WONG – YUCATAN, MÉXICO.

Tema: Sempre à frente: a confiança das vocações
The activities to develop. A broad Horizon of 

Creativity. Comunication. (As atividades a serem desen-
volvidas. Um amplo horizonte da criatividade). 

Devemos nos concentrar em relação às atividades es-
pecíficas de nossa Igreja, sem perguntar se precisam o não 
de nossa ajuda. Portanto ajudem na atividade da Igreja, pois 
a cultura vocacional é muito diferente de lugar para lugar, 
em casa com os filhos, no trabalho, na sociedade; por vezes 
é estranha, mas devemos lutar contra preconceitos, dando 
testemunhos sobre a cultura vocacional, em cada região. Se 

75ª. Convenção do Serra Internacional
Roma: 22 a 25 de junho de 2017

Membros das Comunidades Serra de Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Guarapuava (PR), Caieiras (SP) e Rio de Janeiro 
(RJ), presentes  à 75ª. Convenção do Serra Internacional realizada em Roma, dos dias 22 a 25 de junho de 2017.

Caravana dos serranos de União da Vitória (PR), tendo à frente o Pe. Abel Zastavny, em Roma. Eles participaram da 
Convenção Internacional e foram recebidos, em audiência especial, pelo Papa Francisco, no Vaticano.
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a cultura for frágil, é sempre bom incentivar pois, sempre 
“adelante ...”, um significado muito grande para o carisma 
do Serra.  Pedir ao Espírito Santo que sempre renove as 
energias para cada um dos seus membros. Renovar sua pre-
sença e sua participação em cada Comunidade ou Paróquia. 
QUE TODOS POSSAM EXPERIMENTAR A BRISA. 

3ª. PALESTRA 
ANDREA TORNIELLI – VENEZA – ITÁLIA.
Tema : Proximidade e diálogo: o papa Francisco,              

visto por suas viagens 
Quem nascia há 50 anos, aprendia na infância o 

exemplo de Vivência Cristã. Hoje não é assim, pois tudo 
pode conspirar contra ela; até o ar que respiramos é fora 
do contexto cristão. A fé necessita de novas experiências 
e do ENCONTRO VIVO COM JESUS CRISTO – Dei 
Verbum – Vaticano II.- Sem a Revelação, um fato que 
acontece hoje. Papa Francisco: deve haver a palavra, 
os gestos, seu testemunho pessoal de como evangelizar 
hoje; são necessárias palavras e gestos intrinsicamente 
ligados. Como aconteceu em Lampeduza, onde milhares 
de pessoas foram mortas na travessia de migrantes. Gesto 
do Papa: Visitou a Ilha Grega de Basbas. O Ocidente tem 
a consciência suja, e em novembro de 2015, o Papa ini-
ciou o Jubileu da Misericórdia na África – um país pobre. 

Por que Misericordia? O que impulsiona o Papa a 
fazer e dizer que evangelizar hoje é apresentar o rosto de 
Deus que abraça antes de amar? Dando seu testemunho, 
2.000 anos depois, o Papa Francisco anunciou Deus Pai 
Misericordioso a todos os homens, mesmo àqueles que 
carregavam os fardos dos outros. São palavras e gestos 
inseparáveis que foram o abraço com o testemunho com-
pleto, tocando o coração das pessoas. Quando na opinião 
de muitos a fé é ameaçada, o chamado é essencial e in-
dispensável no encontro com pessoas crentes que dão 
seu testemunho de cristão. O que fascina é o Encontro 
com pessoas que acreditam, transformando a fé em ges-
tos concretos, como pessoas, famílias, Comunidades. É 
assim que a fé é transmitida hoje, e devemos aprender 
a tomar medidas de sintonizar com o que a Igreja pede 
a todos,  e se recusa a rotular: o que quer Deus de mim? 
Pergunta que muito nos faz pensar com bastante humil-
dade e preocupação.

ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS
Ao final das Palestras foi realizada a Assembleia 

de Delegados, com depoimentos dos representantes: 
John Liston – Secretário do Board. Fez uma bela 

explanação a respeito.  
Manoel Costa - Serra da Itália: +- 60 comunida-

des; em 2018 – Sínodo para os jovens e encorajar os lei-
gos a ajudar os jovens à vocação da nova vida Cristã. 

México e América Central - Liderança do Arce-
bispo Guadalajara: 1.800 Seminaristas e 300 membros 
Serra. Em Mérida – 30 membros mantêm o Kit básico 
para os seminaristas; Cuernavaca – Puebla (Rádio pro-
move entrevistas com sacerdotes, dando seu testemunho 
de vida eclesial).

India - Apresentadora: Jeanete D’Souza – Ban-
gladesch:  O Serra iniciou em fevereiro de 2013 com 
2 clubes e 130 membros ativos: nas escolas vão divul-
gar a Missão do Serra pelas Vocações, incentivando e 
apoiando os vocacionados. Também grupos de ativi-
dades de mulheres, com visitas e ajuda a sacerdotes 
idosos, aposentados. No sul da Índia, promovendo as 
vocações, inclusive com a presença do Presidente do 
País. Em 2014 – uma Convenção Asiática em Cingapu-
ra – diversas publicações – com mensalidades e crédito 
junto ao Serra Internacional. Em Bombain - 75 pessoas 
são membros do Serra.

Estados Unidos – 29 clubes, com um Encontro 
por mês, através da Internet, sem a Revista, pois todos 
têm computador; não é uma substituição aos Encontros 
de Formação. As lideranças devem ser engajadas através 
de seus membros, não devendo fazer nada sozinhos e sim 
compartilhando com os outros membros, pois o Serra é 
um chamado único e, para muitos de seus membros, é a 
atividade mais importante de sua vida. 

Inglaterra – O Conselho Nacional é na Escócia. 
Foi fundado em 1983,  na Grã Bretanha – hoje são 31 
clubes. População de 101.000.000, só 2% são católicos. 
É uma sociedade secular: a maioria não quer religião.  
Metodologia de ação: 1)-Vigília pelas Vocações – desde 
1989 – no 4.o domingo da Páscoa, junto com os  Serra do 
mundo todo. 2)-  Oração pelas Vocações. 3) Eventos nas 
Escolas: 4º. e 6.ano – pelas vocações, com a participação 
de Diáconos, membros do Serra, Sacerdotes: Como é ser 
sacerdote? Por que ser? No Reino Unido é uma atividade 
constante e muito forte. 

Filipinas – 400 membros e 97 distritos. Mais de 
3.000 seminaristas no País. O Serra ajuda com campa-
nhas, publicações mensais : The publication of a Quar-
tely Serra. Fizeram a 26ª. Convenção Nacional em abril 
de 2017 (3 dias) com  homenagem aos fundadores. “Love 
Priests Moviment” – God Bless the Serrans! (Movimento 
dos Sacerdotes do Amor – Deus abençoe os Serranos).

Brasil – Affonso Ianonne, de São Paulo (SP), 
falou sobre os 54 anos de história do Movimento 
Serra do Brasil, com excelente apresentação na lín-
gua italiana, sendo aclamado por todos os presentes ao 
final da explanação. 

Roberto e Ester Abicalaffe, Guarapuava, PR
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Expansão
São Mateus, ES
Substancial reunião foi realizada no Seminário 
Diocesano São José, em São Mateus, com a pre-
sença e participação do Pe. Vagner Carini, Reitor 
do Seminário Diocesano  São José e Assistente 
Eclesiástico do Movimento Serra e a IS Zélia Lima 
da Silva, Coordenadora Regional LESTE II, gran-
de incentivadora do trabalho vocacional. 

Água Doce do Norte, ES
No dia 30 de junho último, o Secretário Executivo do Movimento Serra do Brasil teve a graça de participar 
de Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Vagner Carini, acompanhado pelo Pe. Jaymir Bada, Assis-
tente Eclesiástico. Ao final da Celebração foram entregues a Carta e demais insígnias à Presidente Creusa 
Moreira, que demonstrou grande alegria e agradeceu comovida.

Conceição da Barra, ES
No dia 2 de julho passado, após Cele-
bração Eucarística presidida por S. Ex.a 
Dom Paulo Bosi Dal’Bó, Bispo Dioce-
sano de São Mateus (ES), foi realizada a 
solenidade de entrega da Carta, bandeira 
e demais insígnias do Movimento Serra, 
à novel Comunidade de Conceição da 
Barra, que tem na presidência a IS Josi-
cléia Rodrigues da Silva e na Assistência Eclesiástica o incansável e querido Presbítero Pe. Deucy  Correa. 
O Sr. Bispo concluiu a solenidade cantando - a pedido dos fieis - dois bonitos e significativos cantos. 

Volta Redonda, RJ
Comunidade Serra Nossa Senhora das Graças, que 
tem na presidência o IS Carlos Tolentino. Ao cen-
tro vemos a IS Maria Ilda, Coordenadora do Distri-
to 176, que tem feito magnífico trabalho de expan-
são do Movimento Serra, na Diocese de Barra do 
Pirai/Volta Redonda.
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Cardeal Dom Cláudio Hummes
aponta um novo tempo sob o pontificado de Francisco

Em dezembro de 2016, o Papa 
Francisco completou 80 anos e em home-
nagem a essa ocasião o Arcebispo emérito 
de São Paulo (SP), Cardeal Dom Cláudio 
Hummes escreveu o livro ‘Grandes metas 
do Papa Francisco’, apresentando um 
olhar sobre o pontificado de Francisco.  
Com a obra o cardeal afirma que busca 
apresentar ao povo as metas do Papa que 
traz esperança.  “Ele é hoje um líder mundial, mas, so-
bretudo, é nosso Pastor universal, que, em nome de Je-
sus Cristo, conduz a Igreja. O Espírito Santo o ilumina 
e não o deixa errar. Precisamos segui-lo confiantes”.

Papa Francisco: um papa latino-
americano para a Igreja Católica

Para Dom Cláudio, a meta que mais desafia 
o Papa e que ele busca superar é de transformar a 
Igreja toda em Igreja missionária. “Ele mesmo diz 
que sua maior meta é transformar a Igreja toda em 
Igreja missionária, integralmente missionária, uma 
Igreja em saída e misericordiosa, pobre e para os po-
bres. Ele diz que a missão é ainda hoje o maior de-
safio da Igreja. A Igreja não pode se acomodar com 
o que já conseguiu, mas deve mover-se, caminhar 
para frente, não excluir ninguém e convidar todos 

a abandonar os conflitos, os ódios, os 
muros de separação e caminhar juntos 
como irmãos e amigos respeitando as 
legítimas diferenças e colaborando para 
o bem da humanidade, para a paz, acen-
dendo luzes no caminho da história e 
anunciando Jesus Cristo, praticando a 
misericórdia, solidarizando-se com os 
pobres e sofridos, formando o Povo de 

Deus que se dirige ao Pai”, apontou.

Dom Cláudio Hummes diz que Igreja 
cresce quando encurta distâncias
No livro, são apresentadas as seguintes refle-

xões: “Novo papa, novo tempo”; “Chorar os mortos 
que ninguém chora”; “Os pobres – Igreja pobre e 
para os pobres”; “Os três ‘T’: Terra, Teto e Traba-
lho”; “Levar a Igreja às periferias”; “Caminhar jun-
to e aquecer os corações”; “Na favela de Varginha 
(RJ)”; “ Idosos e Jovens”; “Igreja em reforma per-
manente – Igreja Missionária”; “O encontro com Je-
sus Cristo”; “Salvar o nosso planeta”; “A Encíclica 
Laudato Si’ I, II e III”; “A Amazônia”; “A paz”; “a 
família”; “A Palavra de Deus”; “A Igreja cresce por 
atração – Igreja misericordiosa”; “A Igreja missio-
nária em oração” e, por fim, “Maria, Mãe da Igreja”.

Nhá Chica ainda vive em Baependi (MG) 
Beatificada em maio de 2013, Francisca de Paula de Jesus, 

mais conhecida como Nhá Chica, foi uma mulher pobre, analfabeta, 
mas que dividia tudo o que tinha com os mais pobres. Mulher de 
intimidade profunda com Nossa Senhora da Conceição, ainda em 
vida era conhecida pela bondade e sabedoria. Ele viveu entre 1810 
e 1895, na cidade de Baependi, lugar de devoção que preserva a 
memória da Beata. O Portal A12 esteve na pequena cidadezinha de 
Minas Gerais e visitou a Igreja e as obras sociais.

http://www.a12.com/noticias/detalhes/papa-francisco-um-papa-latino-americano-para-a-igreja-catolica
http://www.a12.com/noticias/detalhes/papa-francisco-um-papa-latino-americano-para-a-igreja-catolica
http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/dom-claudio-hummes-diz-que-igreja-cresce-quando-encurta-distancias
http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/dom-claudio-hummes-diz-que-igreja-cresce-quando-encurta-distancias
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30ª. Romaria Nacional
O Movimento Serra do Brasil estará realizan-

do sua 30ª. Romaria Nacional a Aparecida (SP), nos 
dias 18 e 19 de novembro próximo. Nesse importante 
acontecimento anual o Serra estará  homenageando, 
como parte da programação, a Padroeira do Brasil, 
pelos 300 anos da pesca milagrosa de sua imagem. 
Contará com a presença do Presidente do Serra In-
ternacional e grande número de serranos brasileiros 
procedentes de todas as partes do país. Venha rezar 
conosco a partir das 14h do Sábado, no Seminário 
Redentorista Santo Afonso e no Domingo às 8h, no 
auditório Pe. Noé Sotilo, subsolo da Basílica Nacio-
nal de Nossa Senhora Aparecida.

São João Paulo II: Há 37 anos, em Aparecida

Há trinta e sete anos, no dia 4 de julho de 
1980, Aparecida estava em festa porque era um dia 
muito especial. O Papa São João Paulo II chegava à 
cidade para sua primeira visita ao Santuário de Nos-
sa Senhora Aparecida. Foi um dia de grande alegria 
para a Igreja em Aparecida e no Brasil inteiro, por-
que o Papa vinha para consagrar a Casa da Mãe de 
Deus e nossa mãe. O Santo Padre teve uma agenda 
cheia e, em cada encontro que teve, deixou palavras 
muito significativas, que vale a pena lembrar hoje. 
Mais de uma vez o Santo Padre repetiu que estava 
muito contente e comovido de poder consagrar essa 
Basílica e chamou Aparecida de “coração católico 
do Brasil, a capital espiritual do Brasil”. Uma men-
sagem central de sua homilia aqui foi em relação 
aos milhares de peregrinos que visitam a Casa da 
Mãe durante todo o ano. Naquela ocasião ele disse: 
“Foram, no ano passado (1979), mais de cinco mi-
lhões e quinhentos mil os peregrinos que por aqui 
passaram. O que buscavam os antigos romeiros? O 
que buscam os peregrinos de hoje? Aquilo mesmo 

que buscavam no dia, mais ou menos remoto, do Ba-
tismo: a fé, e os meios de alimentá-la. Buscam os sa-
cramentos da Igreja, sobretudo a reconciliação com 
Deus e o alimento eucarístico. E voltam revigorados 
e agradecidos à Senhora, Mãe de Deus e nossa. 
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Serra em Ação

Palmares, PE 
O Secretario Executivo do CNSB participou do 
Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distri-
to 102, em Palmares, que tem na coordenação o IS 
James Cavalcanti de Almeida e como seu Auxiliar 
o IS Agenor Gomes da Silva. Este último foi quem 
organizou e coordenou o encontro que, infelizmen-
te, foi interrompido já pela manhã, em virtude das 
intermitentes chuvas que lá caiam, e impediram a 
chegada dos serranos. No entanto foi de grande pro-
veito o encontro com os que lá se encontravam e a 
breve reunião que, já na véspera, foi realizada com a 
presença da Presidente IS Maria José Muniz.

Conceição da Barra, ES
Destaque especial à Comunidade Serra de Concei-
ção da Barra é o fato de possuir, entre seus membros, 
significativo número de jovens alegres e entusiastas, 
como as que vemos na foto. Está de parabéns o Pe. 
Deucy Correa, Assistente Eclesiástico e  grande ani-
mador do Movimento Serra.

União da Vitória, PR
Os membros da Comunidade Serra ‘Vale do Igua-
çu’ prepararam, com muito esmero e amor, parte dos 
tapetes da procissão da Festa de Corpus Christi do 
corrente ano. Homenagearam  Nossa Senhora Apa-
recida, pelos 300 anos da pesca milagrosa, no Rio 
Paraíba, próximo ao Santuário Nacional.

São Joaquim da Barra, SP
Os serranos de São Joaquim da Barra, como sempre, 
montaram uma ‘barraca’ com pratos típicos (cuscuz, 
calzone e pizza), em frente à Matriz. O resultado 
que, segundo nos informaram, ‘alcançou seu obje-
tivo’, foi destinado ao trabalho vocacional e aos vo-
cacionados da Paróquia.
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Palmares, PE
O IS Agenor Gomes da Silva, Coordena-
dor Auxiliar do Distrito 102, é há mais de 
trinta anos, um verdadeiro líder, no Mo-
vimento Serra do Nordeste brasileiro. Por 
iniciativa do Agenor, por ocasião de en-
contro lá realizado, com a presença do Se-
cretário Executivo do CNSB, foi entregue 
a bandeira ao Reitor do Seminário Dioce-
sano São João Paulo II..

A estola do Padre Abel
Em Roma, por ocasião da 75ª. Convenção do Serra Internacional, de que participaram, os membros da 
Comunidade Serra ‘Vale do Iguaçu’ contemplaram seu Assistente Eclesiástico com linda estola. Ele é visto 
portando-a orgulhosamente.

Formosinha, GO
Solenidades de posse da IS Marli Lupschinski Stabille, na 
presidência da Comunidade Serra de Formosinha. Com 
seus membros é visto o Assistente Eclesiástico Pe. Jesus 
Joaquim de Souso.

Guarapuava, PR
O casal IS Roberto e Ester Abicalaffe, Presidente eleito do 
Movimento Serra do Brasil, é visto com seus familiares em 
Orlando (USA), em justo momento de descanso.
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Atualidades
JMJ Panamá 2019 - logo oficial 

Os organiza-
dores da Jornada 
Mundial da Juven-
tude 2019 (JMJ), 
que se realiza no 
país de 22 a 27 de 
janeiro de 2019, 
apresentaram o seu 
logo oficial. Na 
imagem, estão re-

presentados o istmo do país, o Canal do Panamá, 
a Cruz Peregrina e a imagem de Nossa Senhora 
com um coroa de cinco pontos, indicando os cin-
co continentes. As figuras aparecem formando um 
coração. A criação é de uma estudante de arquite-
tura na Universidade do Panamá, Ambar Calvo, 
jovem de 20 anos, que participou de várias JMJ. 
O Canal simboliza o caminho do peregrino que 
descobre em Maria o meio para se encontrar com 
Jesus; a silhueta do Istmo panamenho representa 
o local de acolhida; e os pontos na coroa de Maria 
os peregrinos de cada continente.  O Arcebispo 
de Cidade do Panamá, Dom José Domingo Ulloa 
Mendieta, declarou que esse desenho “conseguiu 
captar a mensagem que desejamos enviar aos jo-
vens do mundo, a pequenez do nosso país, mas a 
grandeza do nosso coração, aberto a todos, sem 
exclusão”. “Os jovens são a reserva moral e hu-
mana de nossas sociedades -disse o arcebispo- e 
da própria Igreja, eles são capazes de transformá-
-las por inteiro, positivamente, se formos capazes 
de ensinar-lhes a amar como Jesus fez conosco”.
________________________________________

D. Clemens Pickel, em Fátima 
D. Clemens Pickel, bispo de Saratov, na 

Russia, na missa de 12 de julho, indicou que o en-
contro com a ‘Senhora’, a 13 de julho de 1917, 
“teve um significado especial. Hoje diz-se que a 
Rússia se converteu. E a própria Irmã Lúcia con-
firmou que a consagração ao Imaculado Coração 
de Maria feita por São João Paulo II correspondeu 

completamente ao 
que a Mãe de Deus 
tinha pedido. Será 
que agora tudo é 
passado? Será Fá-
tima um capítulo 
de 100 anos na his-
tória da Igreja e da 
humanidade, que 
agora encerramos solenemente com este Jubileu? 
Faz hoje 100 anos, onde agora estamos, que a Mãe 
de Deus ensinou aos Pastorinhos uma oração que 
tem hoje o mesmo significado que teve naquele 
tempo. É conhecida em todo o mundo. Dirige-se 
a Jesus e é habitualmente dita na recitação do ro-
sário. Quando a rezamos, pedimos o perdão dos 
nossos pecados, a salvação do fogo do Inferno, o 
Céu para todos e a misericórdia para os pecadores. 
Será isto hoje menos atual do que há 100 anos? o 
hábito de Madre Teresa é marca registrada. 
________________________________________

O governo da Índia “permitiu                                         
o reconhecimento do copyright”

O sari, a ves-
te típica da mulher 
indiana, usado por 
Madre Teresa, na 
cor branca com 
bordas azuis, virou 
uma marca registra-
da. Informou isso, 
o Radio Vaticano, 
citando Asia News, 
precisando que o 
hábito escolhido para as Missionárias da Carida-
de, adotado no mundo inteiro, desde 1950, agora é 
reconhecido de exclusiva “propriedade intelectual” 
da Congregação, fundada pela Santa de Calcutá, 
cerca de 70 anos atrás, para evitar o uso impróprio. 
O objetivo é tutelar a reputação de Madre Teresa, 
por meio do seu hábito, usado pela primeira vez, 
em 1948. Dois anos depois, em 1950, foi reconhe-
cido como “símbolo de paz e caridade no mundo”: 
o branco das vestes das missionárias pode ser re-
presentado pela verdade e, as linhas azuis, são as-
sociadas à Virgem Maria e aos três votos de pobre-
za, castidade e obediência aos mais pobres.
________________________________________
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Novo critério para as beatificações 
O Papa Fran-

cisco com uma carta 
apostólica em for-
ma de motu próprio 
com o nome Maio-
rem hac dilectio-
nem, tem aberto um 
novo critério para abrir uma causa de beatificação, 
daqueles fiéis que impulsionados pela caridade, ofe-
receram heroicamente a própria vida pelo próximo, 
aceitando livre e voluntariamente uma morte certa 
e prematura, com o intuito de seguir Jesus. O motu 
próprio foi publicado pelo órgano Vaticano, L’Os-
servatore Romano. As normas da Igreja preveem 
que se possa proceder à beatificação de um Servo 
de Deus percorrendo uma dessas três vias: o mar-
tírio, as virtudes heroicas, e os casos excepcionais 
(conhecida como equipolente). Para delimitar esse 
aspecto, o Motu Proprio fala de “morte num período 
breve de tempo”, o que não significa imediata, mas 
nem mesmo tão longa a ponto de transformar o ato 
heroico em virtude heroica.
________________________________________

Papa na Missa com operários do Vaticano 
O Papa Fran-

cisco celebrou uma 
missa para os ope-
rários do centro in-
dustrial do Vaticano, 
convidado pelos tra-
balhadores. A homi-
lia centrou no Evangelho do dia e da conversão de 
Mateus: “Eles eram considerados os piores, porque 
cobravam, colocavam no bolso uma parte e man-
davam o resto do dinheiro aos romanos: vendiam 
a liberdade da pátria e por isso, eram malvistos, 
odiados. Eram traidores da pátria. Jesus os viu e os 
chamou. Escolheu um apóstolo, o pior, Mateus, e o 
convidou para o almoço. Ele ficou feliz”.
________________________________________

Papa Francisco vai visitar Chile e Peru 
O Papa Francisco irá ao Chile e ao Peru, em ja-

neiro de 2018, confirmou a Sala de imprensa da Santa 
Sé, na tarde desta segunda-feira. “Atendendo aos con-
vites dos respectivos Chefes de Estados e Bispos, Sua 
Santidade o Papa Francisco irá ao Chile, de 15 a 18 

de janeiro de 2018, 
visitando as cidades 
de Santiago, Temu-
co e Iquique; e, após,  
ao Peru, de 18 a 21 
de janeiro, onde vi-
sitará as cidades de 
Lima, Puerto Maldonado e Trujillo. Em mais 50 meses 
de pontificado, o Papa fez 19 viagens internacionais, 
nas quais visitou o Brasil, Jordânia, Israel, Palestina, 
Coreia do Sul, Turquia, Sri Lanka, Filipinas, Equador, 
Bolívia, Paraguai, Cuba e Estados Unidos da América, 
Quénia, Uganda, República Centro-Africana, México, 
Arménia, Polónia, Geórgia, Azerbaijão, Suécia, Egito 
e Portugal, bem como as cidades de Estrasburgo (Fran-
ça), onde passou pelo Parlamento Europeu e o Con-
selho da Europa, Tirana (Albânia), Sarajevo (Bósnia-
-Herzegovina) e Lesbos (Grécia).
________________________________________

Papa vai consagrar o Peru à                                   
Virgem de Chiquinquirá 

A imagem da 
“Rainha e Padroei-
ra” dos colombianos 
será transportada em 
helicóptero, para ser 
venerada pelo Papa 
Francisco, que vai 
consagrar o país a Maria. Na viagem à Colômbia, em 
setembro, o papa Francisco vai visitar as cidades de 
Bogotá, Villavicencio, Medellin e Cartagena. Mas não 
chegará à cidade de Chiquinquirá, onde está o quadro e 
o santuário da “Rainha e Padroeira” da Colômbia. As-
sim o quadro da Virgem do Rosário será levado, a 1.º 
de setembro, até Bogotá, em helicóptero, num voo de 
uns 40 minutos. César Carrillo, o prefeito da cidade de 
Chiquinquirá, onde está o santuário de Nossa Senhora, 
disse que a viagem da imagem a Bogotá “é importan-
te não somente para este processo de paz”. Antes de 
levar a imagem, será celebrada uma missa na Basílica 
às 5 da manhã, para se despedir da imagem, que após 
será levada em caravana até o Batalhão Sucre, de onde 
em helicóptero chegará até Bogotá, e ficará na igreja 
de S. Viviana. No dia seguinte, o quadro irá à Cate-
dral de Bogotá. No dia 10 de setembro, a imagem da 
Virgem do Rosário retornará para a cidade. O quadro 
de Nossa Senhora vai ser custodiado pelo Batalhão da 
Guardia Presidencial.
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Relatório

1. Rio Azul, PR

7 de Maio - Conduzido pelo filho, Roberto José 
Sebben, participou do Encontro de Aprofundamento Es-
piritual do Distrito 108, organizado e coordenado pelo 
IS José Augusto Gueltes, Presidente da Comunidade Ser-
ra local. Estiveram presentes mais de sessenta serranos, 
entre os quais a IS Margarete Ravanello, Coordenadora 
Distrital. A Palestra principal sobre o ‘Ano Mariano’ e a 
Celebração Eucarística foram presididas pelo Pe. Stanis-
law Teodoro Piwosarczyk, Assistente Eclesiástico. 

2. Barra do Pirai, RJ
12 de Maio - Conduzido 

pela IS Maria Ilda, participou de 
reunião/encontro em Passa Três 
(RJ), com as duas Comunidades 
Serra locais, regressando,em se-
guida, para Volta Redonda (RJ).

13 de maio -  Participou 
do Encontro de Aprofundamento 
Espiritual promovido pelo Dis-
trito 176, realizado em Barra do 
Pirai (RJ). O encontro foi organizado e coordenado pelo IS 
Oliveiro Pereira da Silva, Coordenador Auxiliar e IS Maria 
Ilda Monteiro de Castro, Coordenadora Distrital e Maria 
das Graças S.Brito, Coordenadora Regional LESTE I. Con-
tou com a participação de S.Ex.a Dom Francisco Biasin, 
Bispo Diocesano, que presidiu a Celebração Eucarística e 
do Pe. Juarez Carvalho Sampaio, Assistente Eclesiástico e 
Pe. Deive Santana de Oliveira, que proferiu brilhante pa-
lestra sobre o Ano Jubilar Mariano. Estiveram presentes em 
torno de duzentos serranos. Na ocasião foram empossados 
os Auxiliares IS Oliveiro, de Barra do Pirai; Paulo Valério, 
de Barra Mansa e Jorge Ferreira,  de Volta Redonda.  

3. Recife, PE
26 de maio - Nosso 

Secretário Executivo este-
ve representando o Con-
selho Nacional Serra do 
Brasil, visitando o Regio-
nal NORDESTE I. Foi lá 
recebido pelo casal de IS 
Marcílio Augusto e Hilda, 
por quem foi hospedado.

27 de maio - Sem-
pre conduzido pelo amável 
e caridoso casal Marcílio e Hilda, visitou, na parte da ma-
nhã, a IS Neusa Guerra Barbosa, que se encontra internada 
em ‘Casa de Recuperação’. Foi uma visita valiosa, espe-
cialmente, nos aspectos de ordem emocional e espiritual. 
Sebben rezou com ela e lhe deu sua bênção diaconal, sob 
grande emoção da querida visitada, que derramou lágri-
mas e não cansava de repetir (baixinho) ‘quero ficar boa 
para trabalhar pelo Serra e pelas vocações’. Um grande 
exemplo de amor pela santa missão do Movimento Serra.

4. Vitória de Santo Antão, PE

No mesmo dia, seguiram para a Paróquia de Santo 
Antão onde encontraram o Pe. Maurício Roberto Diniz de 
Souza, Assistente Eclesiástico da CS local, presidida pela 
IS Mirandi Gomes de Deus. Lá participaram de proveitosa 
reunião. No final o Pe. Maurício perguntou se seria possível 
realizar, em Recife, no próximo ano (2018) um Congresso 
Sacerdotal. O assunto foi levado, logo em seguida, para  a 
DE do  CNSB que aprovou a ideia e, assim, o assunto está 
sendo tratado com ampla possibilidade de realização. Na 
tarde do mesmo dia seguiram para Palmares (PE).

Viagem do Secretário Executivo do Movimento Serra do Brasil

IS Neusa Guerra Barbosa
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5. Palmares, PE

28 de maio - Já em Palmares, participou do En-
contro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 102 que 
tem na coordenação o IS James Cavalcanti de Almeida 
e como seu Auxiliar o IS Agenor Gomes da Silva. Este 
último foi quem organizou e coordenou o encontro que, 
infelizmente, foi interrompido já pela manhã, em virtu-
de das intermitentes chuvas que lá caiam e impediram a 
chegada dos serranos. No entanto foi de grande proveito 
o encontro com os que lá se encontravam e a breve reu-
nião que, já na véspera, foi realizada com a presença da 
Presidente IS Maria José Muniz.

6. São Mateus, ES

30 de junho - Recebido no aeroporto de Vitória 
(ES) pelo casal Zélia e Luciano Lima da Silva, seguiu 
para a localidade de Água Doce do Norte (5 horas de car-
ro) para, à noite, participar de Celebração Eucarística e en-
trega da Carta de Agregação e demais insígnias à Comuni-
dade Serra daquela localidade. A Missa foi presidida pelo 
Pe. Vagner Carini, acompanhado pelo Pe. Jaymir Bada, 
Assistente Eclesiástico. Ao final da Celebração foram en-
tregues a Carta e demais insígnias à Presidente Creusa 
Moreira, que demonstrou grande alegria e agradeceu pro-
fundamente. Na mesma noite regresso a São Mateus.

1°. de julho - Encontro, na parte da manhã, com 
os serranos da CS de São Mateus, presidida pela IS He-
loisa Noé,  no Seminário Diocesano, do qual é Reitor 
o Pe. Vagner Carini. Foi uma magnífica reunião que 

contou, também, com a participação dos seminaristas. 
O diácono Sebben falou sobre o Movimento Serra, seu 
carisma e sua espiritualidade. 

7. Conceição da Barra, ES

2 de julho - Sob a coordenação da IS Fabiola Re-
gina das Neves, Coordenadora Distrital 174, de seu Auxi-
liar Washington Gomes Ribeiro, do Pe. Deucy Correia, 
Assistente Eclesiástico e da IS Josicléia Rodrigues da 
Silva, Presidente, foi realizado o Encontro de Aprofunda-
mento Espiritual do distrito. O importante acontecimento 
contou com a participação de aproximadamente duzentos 
serranos e a solene Celebração Eucarística foi presidida 
pelo Bispo Diocesano Dom Paulo Bosi Dal’Bó, extraor-
dinário e carismático ‘Homem de Deus’. Ao final da Missa 
foi realizada a entrega da Carta, bandeira e demais insíg-
nias do Movimento Serra, à novel Comunidade. 

Conclusão
As visitas feitas aos Regionais  LESTE I - RJ, 

NORDESTE I - PE e LESTE II - ES, trouxeram, ao Secre-
tário Executivo, a plena convicção de que: 1. Vale a pena 
ser SERRA e continuar, com sempre maior entusiasmo, 
no cumprimento da Missão. 2. O Movimento Serra do 
Brasil está no ‘caminho certo’ - comunidades formadas 
por serranos pobres de bens materiais, mas muito ricos 
dos espirituais. Reza-se muito e bem pelas vocações e 
pelos ordenados e consagrados. 3. A amizade que une os 
serranos, em qualquer parte do país é ‘outra’ - verdadei-
ra,  incondicional e santa. Em todos os locais por onde 
passou o representante do CNSB foi recebido e tratado 
com extrema atenção, carinho e amizade. Uma bênção! 
Um agradecimento muito especial e nossa prece.
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CS ‘Vale Do Iguaçu’ em Roma

Uma insigne graça foi alcançada por treze serranos e dois sacerdotes da  
Diocese de União da Vitória (PR), ao participarem da 75ª. Convenção Interna-
cional do Movimento Serra, em Roma.  Eles foram, juntamente com mais de 
seiscentos convencionais, recebidos por S. S. o Papa Francisco, em audiência 
especial, no Vaticano (23/06/2017). Em seu pronunciamento, o Papa destacou 
sua admiração pela ‘verdadeira amizade’ que percebe existir entre os serranos 
e os sacerdotes.

Estiveram em Roma, dos dias 22 a 25 de junho último, participando do 
significativo acontecimento promovido pelo Serra Internacional e regressaram 
cheios de entusiasmo, relatando ‘maravilhas’ contempladas e vividas, tanto da 
Convenção, quanto em localidades e santuários visitados nos dias seguintes ao 
acontecimento. Sirva, pois, essa nova experiência, para fortalecer o compro-
misso com o carisma do Movimento Serra: ‘Oração e trabalho em favor das 
Vocações de Especial Consagração’.

Sebben


