
O Movimento Serra do Brasil
na JMJ, em Cracóvia, Polônia



O Pontífice, ao receber os parti-
cipantes do Capítulo Geral dos Orio-
nitas, disse que “Dom Orione pedia a 
vocês para procurar curar as feridas 
do povo, curar suas enfermidades, ir 
ao encontro dele no moral e no mate-
rial: dessa forma, a sua ação será não 
só eficaz, mas profundamente cristã 
e salvadora”.

Essas indicações são mais do 
que nunca verdadeiras! De fato, fa-
zendo isso, vocês não só imitarão Je-
sus, o Bom Samaritano, mas vão ofe-
recer às pessoas a alegria de encon-
trar Jesus e a salvação que ele traz 
para todos. Na verdade, “quem se 
deixa ser salvo por Ele está livre do pecado, da tris-
teza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus 
Cristo sempre nasce e renasce a alegria”, afirmou 
o Pontífice.  Todos nós estamos no caminho do se-
guimento de Jesus. Toda a Igreja – disse Francisco 
– é chamada a caminhar com Jesus nas estradas do 
mundo, para encontrar a humanidade de hoje que 
precisa – como escreveu Dom Orione – do “pão do 
corpo e do divino bálsamo da fé”.

O Pontífice fez então uma exortação: Com 
Dom Orione, também eu os exorto a não perma-
necerem fechados em seus ambientes, mas a irem 
“para fora”. Há tanta necessidade de sacerdotes e 

religiosos que não se detenham somente nas insti-
tuições de caridade – embora necessárias – mas que 
saibam ir além dos confins delas, para levar a todos 
os ambientes, mesmo o mais distante, o perfume da 
caridade de Cristo. Nunca percam de vista nem a 
Igreja nem a sua comunidade religiosa, ao contrá-
rio, o coração deve estar lá no seu “cenáculo”, mas 
depois é preciso sair para levar a misericórdia de 
Deus a todos, sem distinção. O Papa Francisco con-
cluiu confiando a Congregação à materna proteção 
de Nossa Senhora, venerada pelos Orionitas como 
“Mãe da Divina Providência”. 
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Palavra do
Presidente

 Agradecimento

 Em junho último, estivemos,  
membros da Diretoria Executiva 
do Movimento Serra do Brasil, reunidos em Vinhedo, 
São Paulo. A reunião, que iniciou no dia 17 e continuou 
no dia seguinte, tratou de assuntos de relevância, 
pertinentes ao nosso movimento, além de participarmos 
de Celebração Eucarística com o Pe. Márcio Luiz de 
Souza, de Ribeirão Preto,  e de momentos de oração.
 No decorrer dos dois últimos anos em que estive 
à frente do Conselho Nacional, tive a oportunidade de 
participar de inúmeros eventos ocorridos em várias 
partes do país. Eles me proporcionaram grandes alegrias 
e me deram a certeza de que nosso trabalho em favor 
das vocações de especial consagração são reconhecidos,  
aprovados e aplaudidos pela Hierarquia da Igreja. Senti 
isso, em especial, nas dioceses de Barra do Pirai/Volta 
Redonda (RJ), Taubaté (SP), Campo Mourão (PR),  nas 
quais está acontecendo magnífica expansão do Serra.
 Nossos irmãos serranos podem estar certos de 
que estamos nos esforçando para fazer nosso movimento 
sempre mais eficiente e participativo nas atividades 
vocacionais de nossa Igreja,  apesar de, por vezes, 
passarmos por dificuldades que são naturais em toda 
atividade humana. Neste final de ano estarei concluindo 
o mandato de presidente do MSB. Desejo agradecer 
pelo apoio e amável acolhida que, em minhas visitas, 
sempre recebi de todos. Deus seja louvado! 
        
   Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa
O jovem Leonardo Porto, Presidente da Comunidade Serra Sa-

grado Coração de Jesus, de Barra do Pirai (RJ), representou a juven-
tude de sua cidade e o Movimento Serra do Brasil, na JMJ – Jornada 
Mundial da Juventude, ocorrida no final de julho em Cracóvia, na 
Polônia. Sem dúvida,  um bonito e corajoso gesto de amor à causa do 
Serra e de seus objetivos: Rezar e trabalhar pelas vocações de especial 
consagração e buscar a própria santidade. Parabéns, querido irmão 
Leonardo Porto.
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Há necessidade de sacerdotes que não se 
detenham a atender apenas às 

instituições de caridade. Papa Francisco

“Você pode conhecer toda a 
Bíblia, toda a teologia, mas o 

amor… vai por outro caminho!”

Papa Francisco 

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=a78d267aa9&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=a78d267aa9&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=a78d267aa9&e=ae60524b85


4 5edição 127 - Setembro | 2016   edição 127 - Setembro | 2016   

Recados da Mãe, em Aparecida

 Nosso amado Movimento SER-
RA se prepara, com entusiasmo, para sua 
Convenção e Romaria em Aparecida. É 
importante colhamos, com todo cuidado, 
alguns recados que nos chegam da Mãe de 
Jesus, em  Aparecida. 

1º Estamos imersos no Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia. A  IMA-
CULADA CONCEIÇÃO nos convida, a 
nosso Movimento, à conversão; santidade 
de vida; a novo ardor, métodos, manifes-
tações, no trabalho vocacional. Jesus, em 
Aparecida, insiste conosco: “ Quero mise-
ricórdia, não sacrifício” (Mt. 9,13).

2º A amada Padroeira e Rainha do 
Brasil não é a veneranda imagem de Apa-
recida e, sim, Nossa Senhora, a Mãe de 
Jesus, a Imaculada Conceição!   

 3º. A pequena imagem retirada das 
águas do rio Paraiba do Sul foi levada 
para a casa de um dos pescadores, para 
a igreja doméstica. Em torno da querida 
imagem, a família se reuniu,  a vizinhança 
também,  durante anos, para as orações, 
reza do terço. Somente depois, passados 
anos, foi levada para grande Basílica, San-
tuário. Nossa Senhora, em Aparecida, nos 
leva à urgente valorização da família, da 
Pastoral Familiar, dos Movimentos Fami-
liares. Ela nos diz que precisamos acolher,   
colocar em prática a magnifica exortação 

A Boa Nova se propaga por atração
e não por imposição 

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

apostólica pós-sinodal do iluminado Papa 
Francisco sobre  a “ Alegria do Amor”. 
Ela insiste no urgente valor dos pequenos 
Grupos Eclesiais, das Comunidades Ecle-
siais de Base.

4º. A pequena e querida Imagem foi 
“pescada” por trabalhadores,  o que nos 
leva a compromisso com a justiça social, 
em tempos de crise do capitalismo liberal 
que lança em sérias dificuldades econômi-
cas o mundo todo. Crise que atinge cruel-
mente os pobres, desempregados.

5º Finalmente, em 1717, quando a 
imagem de Nossa Senhora  foi retirada 
das águas, vivíamos o terrível regime da 
escravidão. A Mãe e Rainha do Brasil, na 
imagem de Aparecida, é NEGRA,  sendo,  
passados 300 anos, brado para que com-
batamos toda e qualquer discriminação, 
porque, homens e mulheres, somos filhos 
e filhas de um mesmo PAI, com o manda-
mento que Jesus nos indica: “ Amem-se 
uns aos outros como eu os tenho amado”.

Estes são, a meu ver, urgentes reca-
dos que a Mãe de Jesus e nossa nos dá em 
sua venerável imagem, em Aparecida.

                           
Dom Angélico Sândalo Bernardino

Assistente Episcopal do Movimento 
Serra do Brasil

 Muitas vezes rezamos e cantamos com a 
Igreja: “A palavra de Deus é a verdade, sua lei, li-
berdade! A lei do Senhor é perfeita, conforto para 
a alma, o testamento do Senhor é verdadeiro, sa-
bedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são 
justos, alegria ao coração. O mandamento do Se-
nhor é reto, esplendor para os olhos” (Cf. Sl 18/19, 
8-9). O contato com 
o amor de Deus nos 
faz extasiados diante 
da grandeza e per-
feição de sua obra, 
a harmonia que res-
plandece na criação, 
a beleza com que o 
Senhor brinda seus 
filhos e filhas. Da 
parte dele, tudo é 
bem feito! 
 A Palavra 
de Deus é a verda-
de! Num tempo de 
incertezas, quando 
as ideias oferecidas se parecem com areia movedi-
ça, Deus nos atrai para junto de si e nos envia como 
mensageiros da verdade! Trata-se da verdade que não 
esmaga nem oprime as pessoas, mas as liberta. Ouvir 
com docilidade a Palavra do Senhor é caminho de 
felicidade e realização para todas as pessoas. 
 A lei de Deus é liberdade para todas as pes-
soas, não um jugo a ser carregado ou uma propos-
ta de limite aos impulsos humanos. Um homem ou 
uma mulher que observam os mandamentos da lei de 
Deus são infinitamente mais realizados do que quem 
se escraviza ao pecado e à maldade. É muito melhor, 
mais digno e mais humano viver a lei de Deus. 
 Os preceitos do Senhor são justos, são ale-
gria para o coração humano. As leis e a justiça da 
terra, por mais perfeitas que sejam as propostas ou 
as organizações da sociedade, serão sempre passí-
veis de revisão e aperfeiçoamento. E podem existir,  
como de fato existem, leis iníquas, contrárias ao 
projeto de felicidade que Deus inscreveu na cria-

ção e levou à perfeição quando enviou seu Filho 
amado, Palavra de Deus feita Carne para a nossa 
salvação, liberdade e felicidade.
 Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, 
traziam em seu coração os sonhos plantados pelos 
profetas, que se expressavam de forma tão poética 
quanto realista: “Dizei aos aflitos: Coragem! Nada de 

medo! Aí está o vos-
so Deus, é a vingança 
que chega, é o paga-
mento de Deus, ele 
vem para vos salvar! 
Então, os olhos dos 
cegos vão-se abrir e 
abrem-se também os 
ouvidos dos surdos. 
Então os aleijados vão 
pular como cabritos e 
a língua dos mudos 
entoará um cântico, 
porque águas vão cor-
rer no deserto, rios 
na terra seca. O chão 

duro vai se mudar em pântano e o seco vai-se encher 
de minas d’água, o lugar onde dormiam os chacais 
será lavoura de juncos e papiros” (Is 35, 4-7). E cons-
tataram que não havia exagero na palavra do Profeta, 
pelas multidões que acorriam ao Senhor e não volta-
vam desiludidas às suas lides cotidianas.
 Supere-se, pois,  todo esmorecimento e todo 
relaxamento diante dos desafios do tempo presente. 
Não nos permitamos ser esmagados  pelas tão propa-
ladas crises de toda ordem, que nos cercam de forma 
tão voraz e provocante. É hora de erguer a cabeça, 
olhar para o alto e para frente, conduzidos pela for-
ça do Espírito Santo que nos sustenta e nos prepara 
para o combate quotidiano!  Para tanto, supliquemos 
a graça de Deus: “Ó Deus, Pai de bondade, que nos 
redimistes e adotastes como filhos e filhas,  concedei 
aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a 
herança eterna”.

Contribuição da CS Belém-Fátima, Osley
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O Papa Francisco, na Polônia

O cristão gosta de arriscar e sair

O Papa chegou à Po-
lônia e foi recebido pelo 
Presidente polonês, Andrzej 
Duda, acompanhado pela 
esposa, e o Cardeal Stanis-
law Dziwisz, Arcebispo de 

Cracóvia e duas crianças. Antes de partir do Vaticano, na 
manhã desta quarta-feira, Francisco foi à Basílica de São 
Pedro, onde se deteve em oração diante do túmulo de São 
João Paulo II.

Que a chama do amor
envolva todo o nosso mundo
“Hoje, Jesus Cristo fala-nos em Cracóvia, às mar-

gens do rio Vístula, que atravessa toda a Polónia, desde 
os montes até o mar. A experiência de Pedro pode trans-
formar-se em nossa experiência e dispor-nos para a refle-
xão”, disse o Cardeal Dziwisz, arcebispo de Cracóvia, na 
homilia da missa de abertura da JMJ.

 O Santo Padre 
Francisco presidiu à 
Celebração Eucarísti-
ca no Santuário João 
Paulo II, em Łagiew-
niki, para sacerdotes, 
religiosas e religiosos, 
leigos consagrados e 
seminaristas,  e disse: 
Dentro deste lugar, 
ressoa forte o convite 
que Jesus dirige aos 
seus: “Assim como o 
Pai me enviou, também Eu vos envio a vós” (v. 21). 
Jesus envia. Ele, desde o início, deseja que a Igreja 
esteja em saída, vá pelo mundo. E quer que o faça 
assim como Ele próprio fez, como Ele foi enviado 
ao mundo pelo Pai: não como poderoso,  mas na 

condição de servo (cf. 
Flp 2, 7), não «para ser 
servido,  mas para ser-
vir» (Mc 10, 45) e para 
levar a Boa-Nova (cf. 
Lc 4, 18); e assim são 
enviados os seus, em 
todos os tempos. Im-
pressiona o contraste: 
enquanto os discípu-
los fechavam as portas 
com medo, Jesus en-
via-os em missão; quer 

que abram as portas e saiam para espalhar o perdão 
e a paz de Deus, com a força do Espírito Santo. Essa 
chamada é também para nós. Como não ouvir nela 
o eco do grande convite de São João Paulo II: “Abri 
as portas”? 

Francisco almoça com
jovens de cinco continentes
Um dos 13 jovens perguntou o que ele sentiu quando 

foi eleito. “Senti paz – respondeu Francisco – uma paz que 
é uma graça de Deus e me acompanha também agora”.

Depois afirmou que o desafio maior para os jovens é o 
de não perder a esperança e de não submeter-se àquilo que 
impõe o mundo.

O Papa reza em silêncio perante o horror vivido em Auschwitz

Queridos jovens, finalmente nos encontramos! 

“ M a c h t 
arbeit frei”, “O 
trabalho vos 
fará livres”, ain-
da se lê na ins-
crição acima da 
porta de entrada 
do campo de 
concentração nazista de Auschwitz. Um lugar que não 
deixa ninguém indiferente, um lugar onde os seres hu-
manos fizeram e sofreram grandes horrores. Um lugar 
em que muitos anos depois, ainda é possível  perceber 
e sentir a dor sofrida lá. Até aí foi o Santo Padre, em 
uma visita feita em profundo silêncio e atitude de re-
colhimento. Sem discursos ou protocolos. É a primei-
ra vez que Francisco visita esse lugar e ele quis fazê-

-lo dessa forma, 
sem palavras 
que o distraís-
sem.

Um dos 
momentos mais 
pungentes foi 
quando o Santo 

Padre entrou na cela da fome, a cela do martírio de 
São Maximiliano Kolbe, sacerdote polonês que ofe-
receu sua vida pela de outro prisioneiro. Em silêncio 
e sentado, Francisco orou de novo,  neste pequeno e 
escuro lugar de tortura, onde deixavam os presos mor-
rerem de fome e sede. Em seguida, assinou o Livro de 
Honra, onde escreveu em espanhol: “Senhor, tem pie-
dade de seu povo! Senhor,  perdoa  tanta crueldade!”.

Queridos jovens, boa 
tarde! Obrigado por esta 
calorosa recepção! Nesta sua 
terra natal, quero agradecer 
especialmente a São João 
Paulo II, que sonhou e deu 
impulso a estes encontros. 
Do céu, ele nos acompanha 
, vendo tantos jovens per-
tencentes a povos, culturas, 
línguas tão diferentes,  ani-
mados por um único motivo: celebrar Jesus que está 
vivo no meio de nós. Queridos jovens, nestes dias, a 
Polônia veste-se de festa; nestes dias, a Polônia quer 
ser o rosto sempre jovem da Misericórdia. A partir 
desta terra, convosco e unidos também a muitos jo-
vens que, vendo-se impossibilitados de estar aqui 
hoje, nos acompanham através dos vários meios de 
comunicação, todos juntos faremos desta Jornada 
uma verdadeira Festa Jubilar.

Nos meus anos de bis-
po, aprendi uma coisa: não há 
nada mais belo do que con-
templar os anseios, o empe-
nho, a paixão e a energia com 
que muitos jovens abraçam a 
vida. 

Agora, todos juntos, pe-
çamos ao Senhor: Lançai-nos 
na aventura da misericórdia! 
Lançai-nos na aventura de 

construir pontes e derrubar muros (cercas e arame 
farpado); lançai-nos na aventura de socorrer o po-
bre, quem se sente sozinho e abandonado, quem já 
não encontra sentido para a sua vida. Eis-nos aqui, 
Senhor! Enviai-nos a partilhar o vosso Amor Mi-
sericordioso. Queremos acolher-Vos nesta Jornada 
Mundial da Juventude, queremos afirmar que a vida 
é plena quando é vivida a partir da misericórdia; esta 
é a parte melhor , que nunca nos será tirada.

http://zenitportugues.cmail2.com/t/d-l-ijjrykk-hhllathk-m/
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Destaques
Dom José Albuquerque de Araújo

Jubileu de Ouro de Mons. Francisco Fabris

Os 50 anos de sacerdócio do Pe. Fabris foram solenemente comemorados com Missa Solene presidida 
por Dom José Mário Scalon, Bispo Auxiliar de Curitiba, acompanhado por Dom Francisco Carlos Bach, Bispo 
Diocesano de São José dos Pinhais; Dom Pedro Fedalto, Arcebispo Emérito de Curitiba; Dom Sergio Arthur 
Brachi, Bispo Diocesano de Ponta Grossa; Dom Rafael Biernaski, Bispo Diocesano de Blumenau e Presbíteros.

São José Dos Pinhais, PR
Pe. Jandir,  em sua ordenação com o diácono 

Gilmar de Lima, Pe. Tarciano e os seminaristas 
diocesanos da Diocese de São José dos Pinhais. Eles 
foram ordenados por S. Ex.a Dom Francisco Carlos 
Bach, Bispo Diocesano.

A Comunidade Serra Cidade Sorriso presente no 
Seminário Diocesano São José

No dia 23 de maio, por ocasião da visita do 
Movimento Serra Cidade Sorriso ao Seminário 
Menor São José (Arquidiocese de Curitiba),  foi 
abençoada a imagem de São Junípero Serra,  pelo 
Reitor do Seminário e Assistente Eclesiástico do 
Movimento Serra,  Padre Regis Soczek Bandil, 
na presença dos Irmãos Serra e da comunidade 
seminarística. A imagem foi colocada no hall principal 
do seminário,  para veneração pública e também como 
sinal de agradecimento pelos trabalhos profícuos 
do Movimento Serra Cidade Sorriso em prol das 
vocações sacerdotais daquela arquidiocese. A emoção 
ao ver a imagem de São Junípero Serra, patrono do 
Movimento Serra,  ficou marcante no rosto dos 

irmãos e irmãs Serra,  que não sabiam da existência 
da imagem, sendo pegos de surpresa ao presenciarem 
tal acontecimento. Que São Junípero Serra, incansável 
missionário, continue abençoando esse belo trabalho 
pelas vocações sacerdotais.

Padre Regis Soczek Bandil,
Assistente Eclesiástico do Serra Cidade Sorriso

Dom José Albuquerque de Araújo é sagrado Bispo 
Auxiliar de Manaus (AM). O Pe. José Albuquerque, 
Assistente Eclesiástico da Comunidade Serra São José, 
de Manaus, Amazonas, acaba de ser sagrado Bispo 
Auxiliar daquela Arquidiocese. O agora  Dom José, é 
visto nas fotos, juntamente com a IS Gonçala Lima de 
Alcântara, fundadores da CS. Na foto D. José segura a 
mão da presidente Gonçala. Uma evidente demonstração 
de amor ao Serra e a seus membros.

Manaus, AM

Volta Redonda, RJ
Ordenação do Pe. Rafael Ferreira. Foi ordenante S. Ex.a Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano de 

Barra do Piraí/Volta Redonda. O Movimento Serra esteve presente e ofereceu, após as cerimônias, coquetel 
de confraternização, sob a coordenação da IS Maria Ilda M. de Castro, Presidente.

Por ocasião da Ordenação Episcopal de Dom 
José Albuquerque de Araújo. Ativa participação dos 
membros da Comunidade Serra São José de Manaus, 
sob a coordenação da IS Gonçala Lima de Alcântara 
que, juntamente com o  Pe. José,  são seus fundadores. 
É uma insigne graça  termos mais um Bispo serrano.



O Encontro de 
Espiritualidade e Formação 
foi celebrado na localidade 
de Barra de São Francisco, 
com a presença das 
Comunidades de Jaguaré, 
São Gabriel, São Mateus 
e Boa Esperança, naquela 
diocese, sob a coordenação 
das nossas I.S. Fabiula 
Regina das Neves, 

coordenadora distrital, e Zélia Lima da Silva, do 
Regional Leste II, e também do nosso caríssimo 
Irmão Washington Gomes Ribeiro, que,  
juntamente com a sua esposa Alessandra, não 
só trabalharam na organização do evento como 
ofereceram hospedagem ao casal Zélia/Luciano 
e Edgard. O encontro contou com a presença de 
200 participantes,  sob a orientação espiritual do 
Pe. Vagner Carini, que celebrou a Eucaristia na 
abertura da cerimônia. A reunião foi marcada por 
um clima de intensa oração, confraternização e 
partilha. O representante do CNSB apresentou a 
história do patrono São Junípero Serra e também 
pontos-chaves que definem o carisma e objetivo 
do Movimento Serra. A coordenadora Fabiula 
fez belíssima explanação sobre a nossa missão 
“serrana”. Também a IS Zélia Lima e Washington 
deram magníficos testemunhos do nosso trabalho 
em favor das Vocações Sacerdotais, Religiosas, 
Missionárias e Leigas. Muito bonito!

 Após o encerramento do encontro, o casal 
Zélia/Luciano,  acompanhado do representante do 
CNSB, seguiram para a localidade de Conceição da 
Barra, diocese de São Mateus,  para participar de 
uma reunião objetivando a formação de uma nova 
Comunidade Serra a pedido do Pe. Deucy Correa, 
pároco local, e grande amigo do Movimento Serra 
do Brasil. No mesmo dia (10/07),  às 18h00, cerca 
de 18 pessoas estavam reunidas para ouvirem a 
apresentação sobre os objetivos deste instrumento da 
Igreja (Serra) que busca servi-la rezando e trabalhando 
para que a Messe do Senhor seja servida por novos e 
Santos sacerdotes e consagrem a vida a Seu serviço. 
Após a reunião conduzida pela IS Zélia, Pe. Deucy 
e Edgard,  elegeu-se para a coordenação desta nova 

Comunidade a Sra. Michelle Maciel dos Santos e 
como vice,  a Sra. Adnéia Francisca Talheres. Por fim 
nossa homenagem ao Bispo Diocesano,  Dom Paulo 
Dal’Bó,  que tem abençoado o trabalho ‘serrano’ na 
sua Igreja Particular de São Mateus, ES.

 As fotos acima mostram os serranos 
participantes do encontro, cartaz comemorativo 
dos 10 anos da Comunidade Serra de Barra de São 
Francisco com o Presidente Washington Gomes 
Ribeiro e o representante de MSB Edgard Pimentel, 
IS Alessandra, esposa do presidente, com a filhinha ao 
colo e membros da Comunidade Serra que acaba de 
ser fundada em Conceição da Barra, graças ao apoio 
do Pe. Deucy Correa e ao trabalho da IS Zelia Lima 
da Silva, coordenadora Regional LESTE II – ES.

       
   Edgard Pimentel

Vice-Presidente de Expansão do MSB
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10 dicas para alcançar a paz interior Barra do São Francisco, ES
1. ESTAR SEMPRE TRANQUILO 
Imaginemos a seguinte imagem: um lago onde está brilhando um lindo sol.  Quanto 

mais serena e tranquila estiver a superfície do lago,  mais perfeitamente se refletirá a luz do 
sol. E que linda paisagem podemos contemplar! Algo semelhante acontece com nossa alma: 
quanto mais tranquila está, mais Deus se reflete nela, maior é a ação da sua graça: “O Senhor 
dará fortaleza ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz” (Sl 29,11). 

2. MANTER A PAZ NAS DIFICULDADES 
Qualquer que seja a intensidade da batalha, esforcemo-nos por manter a paz de 

coração e deixar que o Deus dos exércitos lute por nós. Se ficar intranquilo, terei a ilusão 
de que Deus me abandonou e de que não consigo suportar. Acabo caindo e deixando de 
confiar em Deus nas minhas lutas.  Mas é justamente na luta que Deus está atuando, me 
sustentando com seu braço poderoso. 

3. FAZER TUDO COM BOA VONTADE 
É aquela atitude do humilde, que diz em seu coração: Senhor,  fiz tudo o que pude, 

agora está em suas mãos! É aquele que mantém inabalável o seu amor a Deus, aconteça o 
que acontecer, esteja onde estiver.  Se fazemos tudo com amor e boa vontade,  podemos 
ficar em paz:  Deus multiplica os nossos cinco pães e dois peixes. 

4. CONFIAR NA PROVIDÊNCIA DIVINA  
Quando algo o preocupa,  a melhor solução é apoiar-se totalmente em Deus, com 

uma confiança plena n’Ele, pois o “Pai do céu que sabe que tendes necessidade de todas 
essas coisas. ” (Mt 6,32) Confiar na providência divina não quer dizer esperar que tudo caia 
do céu. Jesus quer que eu faça todo o necessário para o meu sustento e da minha família.   

5. ESPERAR EM DEUS
Talvez desconfiemos,  porque ainda não tenhamos experimentado essa ação da 

Providência Divina com toda a sua força,  ou porque provavelmente tenhamos esquecido 
como o Pai nos ama.  Quanto a isso só há um remédio: fazer a experiência de confiar 
novamente em Deus e dar espaço para que Ele manifeste a força do seu poder. “Deus nos 
dá na medida em que esperamos dEle”, dizia São Francisco de Sales. 

6. DEIXAR-SE AMAR POR DEUS 
Deus é bom e poderoso para utilizar a nosso favor todo o sofrimento, por absurdo 

e inútil que possa parecer. Somos convidados, como cristãos, a “esperar contra toda 
esperança” (Rm 4,18) e a seguir avançando,  com o olhar fixo em Deus, que nos dará a 
força para superar toda dificuldade.

7. LEVAR TRANQUILIDADE AOS IRMÃOS
Fico imaginando como deve se sentir um pai ou uma mãe quando um de seus filhos 

passa necessidade ou algum sofrimento, como uma doença. Esse é um sentimento muito 
bonito, que tem o fundamento no amor.  Só que não deve nos levar ao desespero e tirar a 
nossa paz interior. Se isso acontece, não passará de uma falsa compaixão. 

8. SER PACIENTE COM AS LIMITAÇÕES PRÓPRIAS
O que mais deseja o demônio é que desanimemos e percamos a paz quando caímos. 

Ele quer que continuemos no chão. Quer que percamos a esperança e a confiança na 
misericórdia de Deus.  O primeiro passo é,  com muita humildade e paciência,  reconhecer 
a falta. Em seguida levantar-me, pedir perdão a Deus e continuar andando.

9. SER PACIENTE COM OS DEFEITOS DOS IRMÃOS 
Partindo da minha experiência pessoal de pecador constantemente perdoado, 

busco atuar com o meu irmão como Deus atua comigo. Isso significa não corrigir, ser 
complacente  com a falta do outro. Corrigir, mas com humildade, paciência e misericórdia. 

10. MANTER A SERENIDADE 
Tomar decisões é sempre difícil, ainda mais quando não temos as coisas tão claras. 

O medo de errar nos assombra. Nessa hora é fundamental estar em paz e muito confiado 
em Deus, pedindo-Lhe  o discernimento espiritual.  
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Distrito 113 – Potim, SP
Realizou seu Encontro de Aprofundamento 

Espiritual e conta com a bênção de S. Eminência 
o Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, 
Arcebispo de Aparecida, SP

Distrito 156 – Campo Grande, MS
Pe.  Rosenei de Pauli com os serranos, por ocasião do encontro da Comunidade Serra local, organizado 

pelo casal Antônio e Olga de Castro, coordenadores distritais.

Distrito 108 – Diocese de 
União da Vitória (PR) 

Realizou seu Encontro de Aprofundamento 
Espiritual na Paróquia de Nossa Senhora das 
Dores, no Bairro da Limeira,  e contou com 
a participação do Sr. Bispo Diocesano,  Dom 
Agenor Girardi,  e do Pe. Frei Pedrinho, Vigário.

Distrito 139 – Ponta Grossa, PR
Contou com a participação de S.Ex.a Dom Sérgio Arthur Braschi, Bispo 

Diocesano, que proferiu magnífica palestra sobre o Ano Santo da Misericórdia. O 
evento foi organizado pelo  IS José Maria Beatriz, Coordenador Distrital.

Distrito 177 – São José dos Pinhais, PR,
Realizou seu Encontro de Aprofundamento Espiritual, tendo à frente o Presidente da Comunidade 

Serra,  Albani Buher e irmãs Serra.

Distrito 106 – Formosa, GO
O Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 106 contou com a presença de S. Ex.a Dom José 

Ronaldo, Bispo Diocesano de Formosa,  que proferiu palestra sobre o tema: ‘Ano Santo da Misericórdia’. 
Participaram também, os padres Jarbas Gomes Dourado e Maycon Zaidan.

Distrito 168 – Pitanga, PR
Realizou o Encontro com a participação das 

comunidades de Cândido de Abreu, Guarapuava, 
Manoel Ribas, Pitanga e Turvo. Estiveram presentes 
seminaristas do Seminário Nossa Senhora de Belém, 
do Convento São José, de Guarapuava e do Seminário 
Menor dos Padres Marianos,  de Manoel Ribas. 
Participaram do encontro os  padres Felipe Fabiane, 
Adriano Toczek, Cláudio Gomes dos Santos, Paulo 
Fernando Francini, Paulo Sérgio Vieira, Thiago 
Alberto Grande, Avelino Oestreich e Zdzislaw 
Nabialczyk e ainda as irmãs de São Vicente de Paulo,  
de Pitanga. O evento foi coordenado pelo IS Adelino 
Bridi, Coordenador Distrital.

Encontros de Aprofundamento Espiritual
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Expansão 
São Paulo, SP

Com a presença do presidente da Serra do 
Brasil,  Ivo Benedet, de Florianópolis (SC),  e do 
Representante Internacional,  Affonso Iannone, 
de São Paulo, foi realizada a primeira reunião da 
Comunidade Serra da Paróquia São João Maria 
Vianney,  que tem como Vigário o Pe. Raimundo 
Rosimar. Assumiu a coordenação da nova CS o 
jovem casal Nilton Roberto e Tereza Strozzi. Uma 
sólida esperança de expansão na grande São Paulo.

Volta Redonda, RJ 
A  Comunidade Serra ‘Camomilas 

Vocacionais’,  a primeira fundada em Volta 
Redonda,  recebeu sua Carta de Agregação ao 
Serra Internacional e contou com a presença 
da fundadora da CS,  há trinta anos. Sua atual 
presidente é a IS Maria Ilda M. de Castro, 
responsável pela expansão do Movimento Serra 
na Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda. 
Nas fotos,  quatro dessas comunidades por ela 
fundadas.

 Chapadão do Céu, GO
Com a presença de nosso representante,  IS José Ginaldo de Jesus,  e de S. Ex.a Dom Nelio Domingos 

Zortea, DD. Bispo Diocesano de Jatai (GO), a Comunidade Serra de Chapadão do Céu acaba de receber sua 
Carta de Agregação, Bandeira e demais insígnias. O Presidente da nova comunidade é o casal Issa e Adelia 
Mamed. Com eles é vista ainda a IS Emilia Aparecida, Coordenadora Distrital 161.

 Pindamonhangaba, SP
Pe. Vitor Hugo Porto, Assistente Eclesiástico; IS Cristino Gilmar do Nascimento, Coordenador 

Distrital 113; Ivo Benedet, Presidente e Alcides Dachery, Presidente Eleito do Movimento Serra do 
Brasil, presentes à entrega das Cartas de Agregação às Comunidades Serra Mãezinha do Céu e São 
Miguel Arcanjo, em Pindamonhangaba (SP). Uma magnífica e piedosa solenidade.



 Ulisses Claudio Lonzetti, com o 
IS Fernando Barreto, participando da 
memorável Convenção Internacional de 
Águas de Lindoia (SP), em 2008. Foi a 
última convenção do Lonzetti..

Jovens membros da Comunidade Serra de Mamborê 
(PR),  que formam o conjunto que alegrou o primeiro encontro 
lá realizado sob a presidência da IS Elane Boline.

Ester e Roberto Abicalaffe, do 
Movimento Serra de Guarapuava (PR), 
reúnem a Família Denardi por ocasião do 
Centenário de Nascimento do pai dela, na 
casa em que ele mais gostava de estar.

 No dia 4 de 
setembro último,  às 
10h,  Madre Teresa de 
Calcutá foi canonizada 
pelo Papa Francisco.

Entrevista com o 
Pe. Elmiran Ferreira,  
“intermediário entre o 
miraculado e a beata”. 
Sacerdote da diocese 
de Santos, São Paulo. 

Como se deu o milagre que levou Madre 
Teresa de Calcutá aos altares? Poderia contar um 
pouco?

Sim, é com alegria que posso testemunhar a 
graça de Deus em minha vida. Para mim,  é muito 
importante acolher e atender bem as pessoas que me 
procuram, em nome de Deus e da Igreja,  sobretudo se 
tratando de saúde. Em 2008, determinado dia,  eu fui 
celebrar para as irmãs da caridade, assim conhecidas 
irmãs da Madre Teresa de Calcutá.  Lá recebi das 
irmãs algumas relíquias e medalhinhas, voltando para 
a paróquia por volta de 18h, em seguida,  chegou 
um membro da família, em prantos,  dizendo que tal 
pessoa tinha ido para a UTI e que a situação tinha se 
agravado. Me  pus a escutar o sofrimento da família, 
no final desse encontro rezamos juntos e entreguei 
uma destas relíquias com a oração da Bem-Aventurada 
Madre Teresa e uma medalhinha, e disse para a família: 
“Vamos continuar rezando e pedindo a graça de Deus 

pela interseção da Madre Tereza de Calcutá”. Este 
membro da família voltou para o hospital e ali rezou 
esta mesma oração e depositou ao lado do enfermo 
esta mesma relíquia.  Aproximadamente dois dias 
depois, ele recebeu alta do hospital.

Na oração da relíquia pedia-se  que quem 
recebesse alguma graça comunicasse. 

Como você conheceu a pessoa que recebeu 
esse milagre? É possível saber quem é?

Entre tantas pessoas e doentes que temos 
contato, o fato aconteceu com o possível agraciado,  
cujo nome ainda não é possível revelar: Eu já conhecia 
a família do enfermo, acompanhei toda a trajetória da 
vida do casal e, quando a doença se manifestou, eu 
fui visitá-lo no hospital e dei a unção dos enfermos. 
Vi a dor e o sofrimento de toda a família, pois eles 
estavam iniciando uma vida nova (recém-casados) e 
a doença ia retardando muitos sonhos.

O que você sente por ter sido um instrumento 
de Deus para a canonização da Beata Madre Teresa? 
Você acha que ela intercede pelo Brasil?

Eu me sinto como um primeiro agraciado por 
Deus,  por ter sido esse instrumento da sua graça, 
ao mesmo tempo me faz acreditar que Deus chama  
todos à vida e à santidade,  para sermos testemunhas 
da sua presença entre nós. Experiência como essa,  
entre outras,  fortalece a minha vocação como cristão 
e sacerdote.

Acredito que ela intercede não somente pelo 
Brasil,  mas por toda a Humanidade. É a missão de 
todos aqueles que são sensíveis à causa do evangelho, 
é ter um olhar de Deus.

Pensamentos de Madre Teresa de Calcutá

‘Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz’.
‘É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado’.

‘Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las’.
‘Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar 

seria menor se lhe faltasse uma gota’.
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Memória
Fazer memória é homenagear quem amamos

Confraternização e comemoração dos 25 anos de Sacer-
dócio do Pe. Jurandir, Assistente Eclesiástico da Comunidade 
Serra de Campo Mourão, PR

Pe. José Oscar 
Brandão, CSSR, de 
Aparecida (SP) cortan-
do o bolo comemorati-
vo de seus 90 anos de 
vida. Pe. Bandão acom-
panha o Movimen-
to Serra há cinquenta 
anos, especialmente 
quando da realização 
da Romaria Nacional 
do Serra ao Santuário 
da Padroeira do Brasil.

Canonização de Madre Teresa de Calcutá

João Rodini Luiz e sua Esposa 
Yolanda, quando presidente do Movimento 
Serra do Brasil, em Aparecida.



 Recife, PE
Carminha, idealizadora do tapete e equipe de 

serranos que com ela colaborou na confecção do 
magnífico trabalho que representa o logotipo do 
Serra Internacional, na procissão da Festa de Corpus 
Christi. Magnífico trabalho!

Pe. José Soares,  25 anos de sacerdócio. As 
homenagens do Movimento Serra do Brasil a quem 
ele serve como Assistente Eclesiástico.

Campo Grande, MS
Membros da Comunidade Serra de Campo 

Grande, em reunião. São vistos os IS Isaias José 
Neri, Antônio Pache de Castro e Esposas, Presidente 
Suely Hiromi Suzuki e serranos daquela dinâmica 
comunidade.

Curitiba, PR
A Comunidade Serra Cidade Sorriso acaba de 

completar 37 anos de existência. Realizou reunião festiva 
no dia 11 de junho último, com Missa e Confraternização 
no Seminário Maior Teológico Rainha dos Apóstolos. 
A Presidente,  Sonia Baccaro, disse: Agradecimentos 
especiais ao Assessor Eclesiástico da Comunidade, 
Pe. Regis Bandil, por seu SIM ao Movimento Serra, 
disponibilidade e orientação!’

Petrópolis, RJ
O Presidente Eleito do Conselho Nacional 

Serra do Brasil,  Alcides Dachery,  e sua esposa Eni 
estiveram em Petrópolis (RJ). Eles são vistos com 
Dom Gregório Paixão, OSB, Bispo Diocesano e 
com o casal Fredolin e Alciria Elmer, no Seminário 
Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, por 
ocasião da festa junina lá realizada.

Formosa, GO
Serranos participantes de encontro lá realizado 

pelas Comunidades Serra de Formosa e Formozinha que 
têm à frente a IS Dalva Maria de Freitas e Ari Silvério 
Borges e como Assistente Eclesiástico o Pe. Joaquim Reis.

S. Joaquim da Barra, SP
Mais uma vez os membros da Comunidade 

Serra de São Joaquim da Barra estiveram vendendo 
cuscuz, calzone e pizzas para, com o resultado, auxi-
liarem na formação dos jovens seminaristas e futuros 
Sacerdotes. Um magnífico trabalho vocacional.

São Paulo, SP
Pe. Raimundo Rosimar, da Paróquia São 

João Maria Vianney, Bairro da Lapa, em São Paulo, 
quando recebia membros do Movimento Serra do 
Brasil e paroquianos, para reunião de informações 
sobre o Serra. 

Cruzeiro, SP
Membros da Comunidade Serra de Cruzeiro,  

por ocasião dos preparativos para a procissão de 
Corpus Christi. Eles enfeitaram parte do percurso da 
caminhada com Jesus Eucarístico.

Caieiras, SP
Trezena da Festa de Santo Antônio, em Caiei-

ras. Festa na Paróquia do Pe. Pio, Assistente Eclesi-
ástico do Movimento Serra, com grande participa-
ção dos serranos.

18 19edição 127 - Setembro | 2016   edição 127 - Setembro | 2016   

Serra em Ação



Papa Francisco em visita à Armênia
O Papa Francisco 

celebrou a santa missa 
na segunda cidade que 
visitou na Armênia, 
Gyumri, logo após 
chegar do memorial 

de Tzitzernakaberd, localizado fora da capital 
Ereván, onde abriu o segundo dia da sua visita 
apostólica,  recordando o milhão e meio de armênios 
exterminados durante o Império Otomano.

O Santo Padre recebe
o Patriarca de Constantinopla 

Como é tradição,  
Bartolomeu I, patriarca 
ecumênico de Constan-
tinopla, enviou a Roma 
uma comissão para par-
ticipar da Solenidade 
dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.

No seu discurso o Pontífice garantiu que 
“reconhecer que a experiência da misericórdia de 
Deus é o vínculo que nos une” implica que cada vez 
mais é preciso fazer da misericórdia o “critério das 
nossas relações recíprocas”.

“Se os católicos e ortodoxos querem proclamar 
juntos as maravilhas da misericórdia de Deus ao 
mundo todo,  não pode haver entre eles sentimentos 
e atitudes de rivalidades, de desconfiança e de 
rancor”, disse também Francisco.

Francisco entregou o Pálio a 
25 arcebispos metropolitanos

Francisco entrega o pálio a 
25 arcebispos metropolitanos, 4 
dos quais de territórios confiados à 
Congregação para a Evangelização 
dos Povos, provenientes da América, 
Oceania, Ásia e África. Os seus nomes, 

em ordem de nomeação: o Arcebispo de Kingston na 
Jamaica (Antilhas/América), Dom Kenneth David 
Oswin Richards; o Arcebispo de Oniara (Ilhas 
Salomão/Oceania), Dom Christopher M. Cardone, 
O.P.; o Arcebispo de Taunggyi (Mianmar/Ásia), Dom 
Basilio Athai; e o Arcebispo eleito de Cotonou (Benin/
África), Pe. Roger Houngbédji, O.P. No Brasil, o 
núncio apostólico Dom Giovanni D’Aniello imporá 
os pálios nos arcebispos dom Roque Paloschi, de 
Porto Velho (RO); Dom Zanoni Demettino Castro, 
de Feira de Santana (BA); Dom Rodolfo Luís Weber, 
de Passo Fundo (RS); e Dom Darci José Nicioli, de 
Diamantina (MG). Os outros 21 arcebispos são da 
França, Equador, Estados Unidos, Antilhas, Itália, 
Espanha, Bélgica, Turquia, Cuba, México, Polônia, 
Ilhas Salomão, Mianmar e Benin.

Congresso missionário de seminaristas em SP 
Com o tema “Formação Presbiteral para 

uma Igreja em saída”, cerca de cem seminaristas, 
formadores e reitores de 
seminários de todo o Estado 
de São Paulo vão refletir o 
pedido do Papa Francisco 
aos futuros padres: “A partir 
do testemunho de alegria 
e serviço de vocês, façam 
florescer a civilização do 
amor”. 

Por meio de 
palestras, momentos de espiritualidade, testemunhos 
e experiências missionárias, o Congresso será 
assessorado por dom Esmeraldo Barreto de Farias, 
bispo auxiliar de São Luís (MA) e presidente 

da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação 
Missionária e Cooperação Intereclesial, e por padres 

que atuam em organismos 
ligados ao tema. 

De acordo com 
o coordenador do 
Conselho Missionário 
de Seminaristas do 
Estado, o seminarista 
Erickson Ramos da Silva, 
a iniciativa pretende 
promover a consciência 

sobre a prioridade da evangelização para a Igreja. 
“O encontro tem o objetivo de animar e aprimorar 
a formação missionária dos futuros presbíteros para 
um autêntico espírito missionário”, explicou. 

Só a caridade é capaz de sanar a 
memória e curar as feridas do passado 

O Papa Francisco 
concluiu a segunda 
jornada da sua viagem 
à Armênia com um 
encontro ecumênico e 
oração e pela paz,  na 

praça da República da capital, Ereván. No encontro 
em que o Santo Padre pediu que se retome o caminho 
de reconciliação entre o povo armênio e o povo turco, 
e que a paz brote também no Nagorno Karabaj, 
região de conflito com Azerbaidjão. Francisco e 
Karekin II pedem para se abrir o coração e as mãos 
às vítimas da guerra e do terrorismo.  

Os Frades Menores no mundo são 13.507. 
Estão presentes em 119 países

Segundo informa-
ções publicadas pela Fi-
des,  atualmente os Fra-
des Menores no mundo 
são 13.507 e estão pre-
sentes em 119 países, 
assim distribuídos: na África e Oriente Médio, 1.221; 
na América Latin, 3.279; na América do Norte, 1.241; 
1.467 na Ásia e Oceania; na Europa Ocidental, 3.862, 
e no Leste Europeu, 2.437. A fraternidade universal é 
estruturada em 98 províncias e Custódias autônomas; 
8 entidades dependentes do Ministro Geral; 19 Custó-
dias dependentes das Províncias; 14 Conferências dos 
ministros provinciais e três Uniões de Conferências 
(Ásia/Oceania; América Latina; Europa).

O Santo Padre e o supremo patriarca e Católicos de 
todos os armênios assinam uma declaração conjunta

O Papa Francisco e o 
supremo patriarca e Catholicos 
de todos os armênios, Karekin 
II, assinaram uma declaração 
conjunta, na tarde do 

domingo,  antes do último encontro organizado na visita 
à Armênia. Abaixo o texto na íntegra:

Novo livro-en-
trevista com o Papa 
emérito Bento XVI 

No novo livro-en-
trevista, que será publi-
cado no próximo dia 9 
de setembro, segundo 

Il Corriere della Sera, Joseph Ratzinger “fala de si 
mesmo, da sua fé, das fraquezas, da vida privada, 
dos escândalos e os nós do Papado, explicando as 
razões da sua opção (de renunciar) – no começo co-
municada a poucas pessoas de confiança,  para evitar 
os vazamentos – e deixando dúvidas sobre possíveis 
pressões que o teriam feito deixar o cargo”. O proje-
to é da Editora Garzanti junto com o jornal Italiano 
Il Corriere della Sera. O nome do livro é “Ultime 
conversazioni” (Últimas conversas), cuja versão ita-
liana terá 240 páginas e foi elaborado a partir do di-
álogo com o jornalista alemão, Peter See.

“Sigo o exemplo de SS. o Papa Bento XVI, dando o espaço àquele que Deus enviar para 
o bem de sua Igreja”, escreveu em carta o arcebispo emérito da Paraíba 

O Santo Padre Francisco aceitou a renúncia 
ao governo pastoral da arquidiocese da Paraíba, 
apresentada por S. E. Mons. Aldo di 
Cillo Pagotto, S.S.S., em conformidade 
com o can. 401 § 2 do Código de 
Direito Canônico. De acordo com este 
número “Roga-se instantemente ao 
Bispo diocesano que, em virtude da 

sua precária saúde ou outra causa grave, se tenha 
tornado menos apto para o desempenho do seu 

ofício, que apresente a renúncia.”.
Ao mesmo tempo, foi nomeado 

como administrador apostólico da 
Igreja particular o bispo emérito de 
Palmares (PE), dom Genival Saraiva 
de França.

Papa Francisco: “Quem não vive para 
servir, não serve para viver.” 

Partindo do ca-
pítulo 25 do Evange-
lho de São Mateus,  o 
Papa Francisco refle-
tiu, em audiência, que 
“a misericórdia não é 
uma palavra abstrata, 
mas um estilo de vida”. As obras de misericórdia 
são testemunho concreto de quem se sabe objeto 
do amor misericordioso de Deus, já que “a mi-
sericórdia sem obras está morta em si mesma”. 
Hoje – recordou Francisco – com tantas formas 
de pobreza material e espiritual, é preciso dar es-
paço à criatividade da caridade,  para ir ao en-
contro daquele que precisa. Nesse sentido, disse 
o pontífice: “Quem não vive para servir, não ser-
ve para viver.
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Partindo de Aracaju/SE, fui recepcionado na 
cidade de Goiânia/GO, no sábado, dia 18 de junho, 
por volta das 08h30min, pelos irmãos serranos, da 
Comunidade Serra de Jataí, Weslley Arantes e o Sr. 
Manoel Antônio Arantes (pai de Weslley), os quais 
me conduziram até a cidade de Jataí. Em Jataí, fomos 
recepcionados pelo casal de serranos, João Tomaz de 
Andrade e Eliene Andrade, em sua residência, onde 
almoçamos, juntamente com outros casais e mem-
bros do Serra Jataí. À noite, participamos de Santa 
Missa, na Catedral Diocesana de Jataí, na companhia 
do simpático casal Weslley Arantes e  Rosângela de 
Assis Arantes, serranos. Antes da missa tive a opor-
tunidade de ser apresentado ao Padre Cristiano Faria 
dos Santos, pároco da catedral, com quem conversa-
mos, rapidamente. No final da missa o Padre Cristia-
no registrou a nossa presença, e concedeu-me o uso 
da palavra, ocasião em que falamos sobre o Movi-
mento Serra, sua finalidade etc., e os motivos que me 
levaram àquela cidade/diocese.  Após a missa, nos 
reunimos na residência do casal Francisco Divino 
Medeiros (Chicão) e Lindamar Madeiros (Linda), 
com grande número de serranos, onde também foi 
servido um jantar. Na ocasião, falamos sobre vários 
assuntos relacionados ao Movimento Serra, inclusi-
ve a eleição para o cargo de presidente do Serra Jataí, 
tendo sido eleito o Irmão Serra,  Francisco Divino 
Medeiros (Chicão), nosso anfitrião, naquela noite.   

 No domingo, dia 19 de junho, chegamos ao 
Instituto Espírito Santo, organismo pertencente à 
Diocese de Jataí, local de realização do Encontro de 
Formação e Espiritualidade Serra, do Distrito 161. 

O encontro contou com a presença de mais de 90 
(noventa) participantes, entre serranos das CS Jataí, 
Mineiros e Chapadão do Céu, com a estimuladora 
presença de Dom Nelio Domingos Zortea, Bispo 
Diocesano, do Padre Luismar de Souza Rocha, dos 
indianos (religiosos) Padre Paulo Chandy e Padre 
Bene Joseph. Também foi marcante a presença de 
10 (dez) religiosas, de cinco congregações distintas: 
Congregação das Irmãs Pastorinhas, Congregação 
das Irmãs do Apostolado do Sagrado Coração de Je-
sus, Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres, 
Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo e 
Congregação das Irmãs Beneditinas de Santa Esco-
lástica. E tudo transcorreu de forma muito tranquila e 
agradável, conforme programação estabelecida (em 
anexo). Ainda no turno da manhã, proferimos a pa-
lestra de formação, com o tema “São Junípero Serra, 
patrono do Serra Internacional: biografia, missões, 
modelo de santidade”. Após a palestra, ocorreu uma 
plenária – um rico momento onde os participantes das 
três Comunidades Serra, assim como as religiosas, 
puderam se manifestar, fazendo perguntas acerca da 
dinâmica do Serra, atividades realizadas, superação 
das dificuldades. Encerrando a primeira parte do en-
contro,  a Irmã Helena Paula Carvalho, da Congrega-
ção das Irmãs Franciscanas dos Pobres, conduziu, de 
forma muito simpática e serena, uma reflexão sobre 
a Vocação Religiosa, concluindo com a  Oração do 
Ângelus. No turno da tarde, o encontro foi reinicia-
do com a oração do Rosário Vocacional, conduzido 
pela Irmã Leia Magda de Oliveira, da Congregação 
de São Vicente de Paulo, tendo a plateia sido dividi-

da em quatro grupos, cabendo a cada grupo recitar o 
terço, meditando sobre uma parte dos mistérios (go-
zosos, luminosos, dolorosos e gloriosos), contidos 
no Devocionário Serra. Após o Santo Rosário foi 
promovido um painel, conduzido pelo  IS Ginaldo 
de Jesus, representando o CNSB, com a participação 
da Coordenadora do Distrito 161, IS Emília Apare-
cida, e dos presidentes das Comunidades Serra Jataí, 
Is Marisley Carvalho de Assis; de Mineiros, o casal 
Semir Antônio de Almeida e  Rosecler; e de Chapa-
dão do Céu, casal Serra Issa Mamede e Adélia. Na 
ocasião cada representante pôde falar de suas expe-
riências, na vivência do Apostolado Serra. Em ato 
continuo, ocorreu um magnífico momento: a pales-
tra de Dom Nélio Domingos Zortea, bispo diocesano 
de Jataí, que nos falou sobre “O Ano Santo da Mise-
ricórdia”, tomando por base o texto conhecido como 
a “Parábola do Filho Pródigo”, narrada por Lucas 
(15,11-32). Dom Zortea conduziu o tema de forma 
muito simples, com linguagem bastante acessível e 
agradável. Memorável! O proveitoso Encontro de 
Formação e Espiritualidade Serra de jataí, foi encer-
rado com a celebração da Santa Missa, presidida por 
sua Excelência Reverendíssima Dom Nélio Domin-
gos, na Capela do Instituto Espírito Santo. No final 
de Missa, ocorreu o momento mais esperado pela 
Comunidade Serra Nossa Senhora Rainha do Céu, 
da cidade de Chapadão do Céu: o reconhecimento 
do Serra do Brasil, tornando-a filiada ao Movimento 
Serra do Brasil. Na ocasião, depois das explicações 
devidas, o IS José Ginaldo de Jesus, representado o 
CNSB, fez a entrega simbólica da bandeira do Serra 
ao Senhor Bispo Diocesano, Dom Nélio Zortea, à 
Coordenadora do Distrito 161, IS Emília Aparecida 
e ao casal presidente do Serra Chapadão do Céu, que 
também recebeu o distintivo do Serra Internacional. 
O Is Ginaldo, ofertou ainda ao Bispo Dom Nelio  um 
exemplar do Livro “Memórias do Movimento Serra 
do Brasil – 50 Anos”.    

 Aproveitando a oportunidade, e a proximi-
dade, na segunda-feira, dia 20/06, realizamos  visita 
aos irmãos do Serra de Formosa, tendo sido recep-

cionados, ainda no Terminal Rodoviário da cidade, 
pelo Coordenador Regional do Oeste, IS Luiz Albi-
no, que nos conduziu até a sua residência, onde foi 
oferecido almoço e um momento de repouso. À noi-
te, na residência do casal presidente do Serra For-
mosa, Alor e Dalva Freitas, ocorreu um jantar, que 
contou com a presença de diversos outros serranos. 
Continuando a missão na cidade de Formosa, na ter-
ça-feira, dia 21 de junho, tivemos um momento de 
audiência com o Bispo Diocesano de Formosa, Dom 
José Ronaldo Ribeiro, na Cúria Diocesana, em se-
guida fizemos uma visita ao Padre Moacyr Santana, 
pároco da Catedral de Formosa. Em ambos os casos, 
falamos sobre o Movimento Serra, os quais demons-
traram conhecimento e apreço ao nosso Movimento. 
No final da tarde desse mesmo dia (21),  nos desloca-
mos à cidade de Brasília, onde tomamos o avião, de 
volta para Aracaju.

 Apesar das distâncias e das dificuldades, de 
várias ordens, consideramos bastante exitosa a nos-
sa missão no Regional Oeste e Distrito 161, do Serra 
do Brasil. Aproveitamos para agradecer ao Conselho 
Nacional pela confiança; aos irmãos serranos de Ja-
taí, pela acolhida e assistência, em especial aos casais 
Wesley Arantes e Rosângela de Assis Arantes, Ma-
noel Arantes e Elza Marinho Arantes, João Tomaz de 
Andre e Eliene Andrade, e Francisco Divino Medei-
ros e Lindamar Medeiros, pela acolhida e assistência. 
À Irmã Serra, Emília Aparecida, coordenadora do 
Distrito 161, pela interação, fornecimento de infor-
mações e apoio à nossa missão. Bem como a todos 
os irmãos, das comunidades Serra de Jataí, Mineiros 
e Chapadão do Céu. Um agradecimento especial ao 
Bispo de Jataí, Dom Nélio, pela efetiva presença no 
encontro, pela acolhida e bênção episcopal à nossa 
missão. De forma igual, agradecemos aos serranos de 
Formosa, Luiz Albino e Marlúcia, Alaor e Dalva, por 
me receberem em sua casa, e aos demais membros 
daquela Comunidade Serra, pelo carinho da amizade.          

IS José Ginaldo de Jesus
Coordenador Regional Nordeste II
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 É inegável que todos nós serranos, como, no 
mais, todo cristão, necessita de uma sempre maior 
e permanente formação religiosa. Para que isso 
aconteça, o Movimento Serra do Brasil tem promo-
vido, anualmente, os denominados ‘Encontros de 
Aprofundamento Espiritual’ de seus membros.  A 
organização e  coordenação desses importantes en-
contros é de responsabilidade dos Coordenadores 
Distritais. São quarenta os distritos, no Brasil. Em 
alguns deles acontecem verdadeiras maravilhas. 
Citamos pelo menos dois: Distrito 174 – Diocese de 
São Mateus (ES), foto acima e Distrito 176 – Volta 
Redonda (RJ). 

 O primeiro (174) aconteceu em São Gabriel 
e foi coordenado pelas  IS Zélia Lima da Silva e 
Fabíula Regina das Neves. Dele participaram 380 
serranos, procedentes de várias partes do Estado. 
O segundo (176) foi realizado em Volta Redonda 

A formação e a liderança, no 
Movimento Serra 

e dele participaram 320 membros do Movimento 
Serra. Foi organizado e coordenado pelas  IS Ma-
ria Ilda Monteiro de Castro e Maria das Graças 
Brito e contou com a presença de S. Ex.a Dom 
Francisco Biasin, Bispo Diocesano. 

 Fato benéfico e de relevância dos encontros 
é o surgimento de verdadeiras lideranças, tão ne-
cessárias ao Movimento Serra. O Movimento Ser-
ra depende sempre, é evidente, da graça de Deus 
para continuar a existir e expandir, porém, como 
já sabemos,  Deus ‘quer precisar de nós’. Exata-
mente nesse momento é que o LIDER faz toda di-
ferença. Ele convence, ele arrasta, ele lidera e as 
maravilhas – como esses encontros – acontecem. 
Deus seja louvado por termos pessoas tão dedica-
das e santas entre nós.

                sebben


