
Cálice doado por S. S. o Papa Paulo VI
ao Movimento Serra do Brasil, em 1976.
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40 anos da VIII Convenção 
Nacional Serra do Brasil

No final do ano que passou, o Movimento Ser-
ra do Brasil comemorou 40 anos da realização de um 
dos maiores eventos por ele realizados nessas quatro 
décadas. Foi a VIII Convenção Nacional ocorrida em 
Curitiba (PR), dos dias 13 a 17 de outubro de 1976. 
Naquela ocasião, o Núncio Apostólico Dom Carmine 
Rocco fez a entrega, ao MSB, do Cálice que é visto 
na capa desta revista. Esse magnífico presente foi en-
viado por S. S. o Papa Paulo VI, como gratidão pelo 
trabalho do Movimento Serra em favor das vocações 
sacerdotais, religiosas e missionárias, na Igreja, como 
diz o documento que o acompanhou.

Palavra do 
Presidente

Os caminhos de Deus são insondáveis
Nós, seres humanos limitados, fazemos muitos planos, pensando 

sempre serem os mais indicados e tentamos percorrê-los, mas, muitas vezes 
nos vemos desviando para outros rumos que não aqueles que escolhemos. 
Com relação ao Movimento Serra, comigo foi assim. Até aos quarenta anos 
de idade, eu não conhecia o Serra Internacional, nem sabia de sua existência, 
nem imaginava que na Igreja existia uma entidade de âmbito internacional 
dedicada a este importante setor. Sempre estive preocupado com a falta de 
sacerdotes na Igreja Católica, bem como com a diminuição dos religiosos e 
consagrados. Aí, de repente, um amigo me convida para participar de uma 
reunião do Serra Clube (hoje Comunidade Serra), na minha cidade de Pelo-
tas, estado do Rio Grande do Sul. Foi no Seminário São Francisco de Pau-
la, compareci, gostei, encontrei um ambiente de amizade, companheirismo, 
onde também se verificava um cuidado todo especial com a espiritualidade e 
isto me conquistou. Ingressei no movimento com o propósito de dedicar boa 
parte do meu tempo à causa das vocações, carisma e missão precípua desta 
entidade. Seis meses após ser admitido fui eleito presidente da comunidade. 
Daí foi uma ascensão contínua. De presidente a governador (coordenador) 
distrital, depois coordenador regional, Daí para o Conselho Nacional do Ser-
ra do Brasil onde fui solicitado a colaborar nas funções de vice-presidente, 
diretor de planejamento, conselho fiscal e, agora me vejo guindado ao posto 
de presidente nacional. Aqui estou. Preocupado e ao mesmo tempo um pou-
co temeroso. Estarei preparado para tão elevada função? De tamanha res-
ponsabilidade? Certamente, sozinho, não. Mas, com a proteção de Deus que 
me conduziu para este inimaginável caminho e, com a ajuda do seleto grupo 
que compõe o Conselho, juntos faremos uma gestão a contento. Nas minhas 
preces, rogo a Deus, por intercessão da Rainha e Mãe dos Vocacionados e 
com a proteção do nosso patrono São Junípero Serra, que, em grupo, com  o 
empenho de todos, nos permita fazermos uma profícua gestão, neste período 
de 2017/2018. Para tal, Conto com a cooperação de todos os serranos do 
Brasil; principalmente de você, meu irmão e minha irmã que está lendo esta 
coluna, neste momento. “Sempre em frente, jamais retroceder.”

Alcides Dachery
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A oração traz à superfície aqui-
lo que vivemos ou deveríamos viver na 
existência diária; pelo menos uma ora-
ção que não queira ser alienante ou ape-
nas preciosista. A oração dá-nos impulso 
para pôr em ação ou examinar-nos sobre 
o que rezamos nos Salmos: nós somos 
as mãos de «Deus, que levanta o pobre 
da miséria» e somos quem trabalha para 
que a  esterilidade com a sua tristeza se 
transforme em campo fértil. Cantando 
que «muito vale aos olhos do Senhor a 
vida dos seus fiéis», somos os que lutam, 
pelejam, defendem o valor de toda a vida 
humana, desde o nascimento até os anos 
serem  muitos, e poucas as forças. A oração é re-
flexo do amor que sentimos por Deus, pelos ou-
tros, pelo mundo criado; o mandamento do amor 
é a melhor configuração do discípulo missionário 
com Jesus. Estar agarrados a Jesus dá profundidade 
à vocação cristã, que – interessada no «agir» de Je-
sus, que engloba muito mais do que as atividades – 
procura assemelhar-se a Ele em tudo o que realiza. 
A beleza da comunidade eclesial nasce da adesão 
de cada um dos seus membros à pessoa de Jesus, 
formando um «conjunto vocacional» na riqueza da 
diversidade harmônica.

Todos temos limitações. Ninguém pode repro-
duzir totalmente Jesus Cristo. E, embora cada voca-
ção se conforme de maneira mais saliente com este 
ou aquele traço da vida e obra de Jesus, há alguns 
elementos comuns e indispensáveis a todas. Ainda 
agora louvamos o Senhor porque «não fez alarde da 
sua condição divina», sendo isto uma característi-
ca de toda a vocação cristã: quem foi chamado por 
Deus não se pavoneia, nem corre atrás de reconhe-
cimentos ou aplausos efêmeros; não sente ter subido 
de categoria nem trata os outros como se estivesse 
num degrau superior.
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Na oração, cada um de nós quer tornar-se 
cada vez mais parecido com Jesus.   Papa Francisco
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Ano Nacional Mariano

Em comemoração aos 300 anos do encon-
tro da imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
no rio Paraíba do Sul, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o Ano Na-
cional Mariano. Esta feliz iniciativa teve início 
em 12 de outubro de 2016, devendo encerrar-se 
no dia 11 de outubro de 2017.

Neste período, de maneira especial, nosso 
Movimento SERRA se volta para Aparecida onde, 
na afirmação do Papa Francisco, “ Deus ofereceu 
ao Brasil a sua própria mãe!” Mãe que demons-
tra ternura, cuidado particular, para os pobres, 
trabalhadores na luta pelo pão de cada dia. Mãe 
que abençoa e protege as famílias onde é acolhi-
da como aconteceu aos pescadores que retiram 
sua imagem das águas do rio Paraíba. Mãe negra 
que nos convida ao trabalho contra toda e qualquer 
discriminação porque filhos de um mesmo Pai, de-
vendo, em consequência, vivenciar o mandamento 
de Jesus: “ Amem-se uns aos outros como eu os 
tenho amado”. Mãe que nos convida ao renova-
do compromisso, ardor, missionário, em Igreja em 
saída que marca presença efetiva e afetiva, nas pe-
riferias geográficas e humanas. Mãe venerada em 
sua querida imagem, que nos indica com vigor os 
urgentes apelos que nos faz em Aparecida.

O Ano Nacional Mariano  é viva oportuni-
dade para que solidifiquemos nossa espiritualida-
de mariana, manifestada na religiosidade popu-
lar, nas quatro verdades de fé que dizem respeito 
à Mãe de Jesus e nossa:

- A primeira é a Maternidade Divina. Ma-
ria é a Mãe do Filho e Deus, Jesus Cristo que é 
Deus, com o Pai e O Espírito Santo. Mãe  que nos 
entrega a Palavra definitiva do Pai dizendo-nos “ 
façam tudo o que Ele lhes disser” ( Jo.2,5). A Ma-
ternidade Divina de Nossa Senhora foi definida 
como verdade de fé, no ano de 431 pelo Concílio 
de Éfeso.

- Em 649, no Sínodo de Latrão, o Papa São 
Martinho I definiu a segunda verdade de fé: a Vir-
gindade perpétua da Mãe de Jesus.

-  A verdade de fé que afirma ser Maria San-
tíssima Imaculada,  desde o início de sua concep-
ção; sem mancha alguma de pecado, foi procla-
mada em 1854, pelo Papa Pio IX.

-  Finalmente, em 1950, o Papa Pio XII 
proclamou solenemente o dogma da Assunção de 
Nossa Senhora ao céu.

Meus queridos irmãos e irmãs do Movi-
mento SERRA, confiantes, peçamos a Deus que a 
celebração deste Ano Nacional Mariano nos con-
duza,  cada vez mais, ao encontro vivo com Nos-
sa Senhora que, em seus braços, nos leva a seu 
Filho Jesus, em convite para que sejamos seus 
ardorosos discípulos missionários na construção 
do Reino feito de justiça, verdade, misericórdia, 
amor e paz.

D. Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil
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A ele nossa profunda 
gratidão e homenagem

Reproduzimos palavras suas: 
“No mês vocacional de agosto de 
2016, ao completar 90 anos de idade 
e 50 de Bispo, volto-me para Deus a 
fim de entoar o mais profundo hino 
de ação de graças por tudo o que re-
cebi do Senhor Deus Pai, por meio de 
seu Filho Jesus Cristo no dom do Es-
pírito Santo.

Na minha longa existência, 
Nossa Senhora do Carmo sempre me 
acompanhou e protegeu com seu cari-
nho de Mãe, por meio do Escapulário, 
tendo-o recebido desde criança. Como 
seminarista no curso de Teologia, ins-
crevi-me na Ordem Terceira Carmeli-
ta, fazendo a profissão, como presbítero com Frei 
Bartolomeu Bewer, Carmelita, a 08 de dezembro 
de 1955, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no 
Boqueirão, Curitiba. O Superior Geral Carmelita, 
Frei Falco Thuis, afilhou-me à Ordem Primeira 
Carmelitana, sem ter feito o noviciado, a 11 de fe-
vereiro de 1978.

Depois de Deus e Nossa Senhora do Carmo, 
confesso-me profundamente grato a meus pais Ja-
cob (Giácomo) Fedalto e Corona Marchetti, que me 
deram a vida e uma sólida educação cristã. Junta-
mente com ele, sou sinceramente grato a meus ir-
mãos, cunhado, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, até 
sobrinhos netos.

Entre os agradecidos, incluo com muita gra-
tidão meu professor do curso primário e catequista 
Luiz Lorenzi, que me encaminhou ao Seminário 
São José de Curitiba. Sou muito grato a meus for-
madores do Seminário São José os Padres Laza-
ristas (Vicentinos) e igualmente aos formadores do 
Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipi-
ranga, S. Paulo, nos cursos de Filosofia e Teologia.

Um agradecimento especialíssimo devo a 
Dom Manuel da Silveira D’Elboux, que me ordenou 

presbítero, a 06 de dezembro de 1953. Minha pri-
meira nomeação foi ser seu secretário, vivendo com 
ele,  de 20 de janeiro de 1954 até sua morte, a 05 
de fevereiro de 1970. Foi ele que me ensinou a ser 
padre e bispo, indicando-me para ser seu Bispo Au-
xiliar, ordenado, a 28 de agosto de 1966 e insistindo 
veemente com o Núncio Apostólico, Dom Umberto 
Mozzoni, para permanecer seu Bispo Auxiliar em 
1969, até a morte,  pouco depois.

É com muita veneração que saúdo os Papas: 
Paulo VI, nomeando-me Bispo Auxiliar e Arce-
bispo de Curitiba, S. João Paulo II, com profun-
da gratidão pela visita a Curitiba, 05 e 06 de julho 
de 1980, o Papa Bento XVI, encontrando-me em 
Roma, a 16-11-2005 e o Papa Francisco em sua vi-
sita ao Brasil, em Aparecida, na Jornada Mundial 
da Juventude, 24-07-2013. Quero nestas duas da-
tas tomar,  com toda a sinceridade,  as palavras do 
Evangelho de S. Lucas, 17,10: 

“Assim também vós, quando tiverdes 
cumprido todas as ordens, dizei: 

Somos servos inúteis, fizemos apenas 
o que devíamos cumprir”.

Dom Pedro Fedalto

Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, Arcebispo 
Emérito de Curitiba (PR), foi Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil por mais de uma década.
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- Toda a ação da Igreja deve ser iluminada, 
animada e regida pela Palavra de Deus...

- Feliz o Movimento Eclesial (Movimento 
Serra) que se deixa iluminar, animar e reger pela Pa-
lavra de Deus... Possui um contato aberto e corajoso 
com o Verbo que se fez Carne’... Adquire uma ‘fa-
miliaridade com a Palavra de Deus’ (cf. Mt 12,46-
50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21: Família de Jesus’).

- Só assim: O Movimento Serra desenvolve-
rá a missão (carisma): 1°. ‘suscitada pelo Espírito 
Santo; 2°. ‘de amar os vocacionados – a caminho 
e em caminho’; 3°. ‘do trabalho de promoção vo-
cacional’...

- O Movimento Serra, portanto, está a servi-
ço da promoção de ‘homens e mulheres da Palavra 
de Deus’... que, segundo a Verbum Domini (Bento 
XVI) e Evangelli Gaudium (Francisco), devem ser: 

VD n.77 - O Sínodo, quando sublinhou a exi-
gência intrínseca que tem a fé de aprofundar a re-
lação com Cristo, Palavra de Deus entre nós, quis 
também evidenciar que esta Palavra chama cada 
um em termos pessoais, revelando assim que a pró-
pria vida é vocação em relação a Deus. Isto signifi-
ca que, quanto mais aprofundarmos a nossa relação 
pessoal com o Senhor Jesus, tanto mais nos damos 
conta de que Ele nos chama à santidade, através 
de opções definitivas, pelas quais a nossa vida res-
ponde ao seu amor, assumindo funções e ministérios 
para edificar a Igreja.

EG n.146 - É a humildade do coração que re-
conhece que a Palavra sempre nos transcende, que 
somos ‘não os árbitros nem os proprietários, mas 
os depositários, os arautos e os servidores’ (Paulo 
VI, EM, 78). Esta atitude de humilde e deslumbra-
da veneração da Palavra exprime-se detendo-se a 
estudá-la com o máximo e com um sento temor de 
manipulá-la... A preparação da pregação requer 
amor. Uma pessoa só dedica um tempo gratuito e 
sem pressa às coisas ou às pessoas que ama; e aqui 
trata-se de amar a Deus, que quis falar. A partir 
desse amor, uma pessoa pode deter-se todo tempo 
que for necessário, com a atitude de um discípulo: 
‘Fala, Senhor, que teu servo escuta’ (1Sam 3,9).

- Tudo isso que VD e EG propõem, só con-
seguiremos se a Igreja de Cristo, com todos os ba-
tizados, especialmente tendo à frente os ‘homens 
e mulheres da Palavra de Deus’, caminharem para 
uma verdadeira e decisiva ANIMAÇÃO BÍBLICA 
DA VIDA E DA PASTORAL – ABVD. (Urgência 
das DGAE 2015-2019: ‘Igreja: lugar de animação 
bíblica da vida e pastoral’)...

‘A FORÇA DA PALAVRA DE DEUS NA 
AÇÃO DO MOVIMENTO SERRA’ passa pela 
‘alma’ que a Palavra de Deus será na vida e na ação 
evangelizadora de cada membro do Serra.

Dom Jacinto Bergmann - Arcebispo de Pelotas, RS

A força da Palavra de Deus na ação do Movimento Serra

A Palavra de Deus é ‘viva e eficaz’ (Hb 4,12).
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Dom Sérgio da Rocha (Matão, 21 de ou-
tubro de 1959). Foi bispo auxiliar de Fortaleza 
e arcebispo de Teresina. É o arcebispo metro-
politano de Brasília. É o presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil,  desde o 
dia 20 de abril de 2015, sucedendo ao cardeal 
Raymundo Damasceno Assis.

No dia 13 de junho de 2001 foi nomea-
do bispo auxiliar de Fortaleza pelo Papa João 
Paulo II, com a sé titular de Alba Foi ordenado 
bispo em 11 de agosto de 2001, na Catedral de 
São Carlos, por Dom José Antônio Aparecido 
Tosi Marques, e pelos coordenantes: Dom Jo-
viano de Lima Júnior e Dom Bruno Gamberini.

Aos 31 de janeiro de 2007, o Papa Ben-
to XVI o nomeou Arcebispo Coadjutor da Ar-
quidiocese de Teresina Iniciou o seu trabalho 
pastoral na Arquidiocese de Teresina, como 
arcebispo coadjutor, no dia 30 de março de 
2007. Sucedeu a Dom Celso José Pinto da Sil-
va,  como arcebispo metropolitano de Teresina, 
no dia 3 de setembro de 2008. 

No período de 2003 a 2007 foi membro 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutri-
na da Fé da CNBB; foi membro da Comissão 
Episcopal do Mutirão de Superação da Miséria 
e da Fome da CNBB; Secretário do Regional 
Nordeste I; Bispo de referencial da Pastoral da Juven-
tude e da Pastoral Vocacional no Regional Nordeste I.

De 2007 a maio de 2011 foi Presidente do De-
partamento de Vocações e Ministérios do CELAM; 
foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para 
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da 
CNBB, cargo que ocupou até maio de 2011; mem-
bro do Conselho Permanente da CNBB e Presiden-
te do Regional Nordeste IV. No dia 11 de maio de 
2011, foi eleito presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, período a 
concluir-se em 2015.

Em 15 de junho de 2011, foi nomeado pelo 
Papa Bento XVI arcebispo metropolitano de Brasí-
lia. Sua posse aconteceu em 6 de agosto de 2011, 
em missa solene na Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora Aparecida. Aos 25 de junho de 2011 teve 
seu nome divulgado como bispo membro das Edi-

ções CNBB. Foi eleito como membro delegado pela 
CNBB para participar como Padre Sinodal da 13ª 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
a se realizar no Vaticano, de 7 a 28 de outubro de 
2012. Na 53º Assembleia da CNBB,  foi eleito 1º 
membro da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) para a 14ª Assembleia do Sínodo dos 
Bispos sobre a Família,que ocorrerá de 4 a 25 de 
outubro de 2015, no Vaticano. No dia 20 de abril de 
2015 foi eleito presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 

Cardinalato
No dia 9 de outubro de 2016, o Papa Francisco 

anunciou a criação de novos cardeais, e entre eles, 
o nome de Dom Sérgio da Rocha, como Cardeal da 
Santa Igreja. 

Dom Sérgio da Rocha

Foi membro da Comunidade Serra Jovem, de 
Matão (SP), onde, segundo ele mesmo declara, 

teve despertada sua vocação sacerdotal.
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Dante Vannini - Presidente do Serra 
Internacional, em Aparecida.

 Sinto-me feliz em poder, novamente, estar 
com vocês, neste lugar sagrado de Nossa Senho-
ra onde, no passado, por duas vezes já estive com 
minha esposa Nicoletta. Hoje, estou aqui para me 
juntar à vossa Fé e vosso entusiasmo e, como Presi-
dente do Serra Internacional, participar da Romaria 
Nacional do Serra do Brasil.

 No passado dia 21 de outubro tive a honra de 
estar com o Santo Padre para agradecer pela Canoni-
zação de nosso Patrono Junípero Serra. O Serra, vo-
cês sabem, busca realizar dupla missão que, funda-
mentalmente é exigida de cada serrano: mentalizar a 
sociedade da importância da vida consagrada sacer-
dotal, despertando o desejo de apoiar as vocações e 
, ao mesmo tempo, desenvolver ações concretas que 
busquem formar essas vocações, através da solida-
riedade, da amizade e da ajuda material. 

 Estamos, todos nós, preparados para isso? Es-
tamos trabalhando de comum acordo com os Bispos e 

Reitores de Seminários? Estamos buscando ser pessoas 
práticas e objetivas, no sentido de estarmos ao lado dos 
consagrados e dos que se preparam para sê-los? Sin-
to-me feliz pensar que a casa dos serranos é, para os 
sacerdotes, religiosos e seminaristas, como a casa de 
Lazzaro, de Betânia, para Jesus. Sejamos, pois, amigos 
deles, especialmente dos idoso, os que vivem em difi-
culdades, que se encontram um pouco abandonados.

 Não se trata, evidentemente, de assumir dire-
tamente a formação dos vocacionados, porém acom-
panhá-los com nossa oração, nossa amizade e nossa 
ação concreta naquela que é possível a cada uma das 
Comunidades Serra. Como é belo e positivo para o 
mundo inteiro que homens e mulheres de qualquer 
condição, procedência, etnia, cultura, se dediquem 
inteiramente ao Senhor. Obrigado, ainda, por vossa 
atenção. Rogo ao Senhor, abençoe os nossos bons 
propósitos e Maria, mãe das vocações, interceda por 
nós. Obrigado! 
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Destaques

Dom Orlando Brandes é 
o novo Arcebispo de Aparecida, SP.

Dom Francisco Carlos Bach, Bispo Diocesano de 
São José dos Pinhais, PR com formadores e seminaristas de sua 
Igreja Particular.

Diácono Bernardo, por ocasião de sua Ordenação, jun-
tamente com membros da Comunidade Serra de São José dos 
Pinhais, PR.

Dom José Antônio Peruzzo, 
Arcebispo Metropolitano de Curi-
tiba (PR, por ocasião da solenida-
de de Ordenação Presbiteral do Pe. 
William Lemes. Os membros da 
Comunidade Serra ‘Cidade Sorri-
so’ segundo diz a IS Sonia Bacca-
ro, presidente, ‘acompanharam o 
novo Sacerdote desde o início de 
sua vocação’ e ainda ‘no dia de sua 
Ordenação fez comentários sobre 
o Movimento Serra e nossa amiza-
de. Foi muito bonito e gratificante 
para todos nós’.

Dom Giovanni Zerbini,
Bispo Emérito de Guarapuava (PR), 
por ocasião das comemorações 
alusivas aos seus 60 anos de 
Sacerdócio Ministerial.
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Dia do Padre
Recife – Jardim         
São Paulo, PE

Comemora o Dia do Padre com 
homenagens aos Sacerdotes. 
Com os membros da Comunida-
de Serra o Mons. Sérgio, Assis-
tente Eclesiástico.

São Mateus do Sul, PR
Parabéns Dom Walter, Dom Agenor e 

todos os Padres! Nosso muito obrigado por 
tudo e por terem escolhido essa linda voca-
ção. Que nossos padres sempre se inspirem na 
vida admirável de São João Maria Vianney. 
Contem sempre conosco, como nossas ora-
ções e nosso apoio. Que Deus e Maria Mãe 
dos Vocacionados sempre os abençoem. E 
pelos 50 anos da Comunidade Serra Vale do 
Iguaçu, nossa gratidão aos que passaram aos 

que permanecem e aos que estão porvir. Pessoas com o propósito do desenvolvimento da alma e do Espírito 
através da oração. Os irmãos serranos. Nossa alma é benta e a oração orienta. Nossa eterna gratidão aos 
que fundaram e mantém o Movimento Serra em movimento e hoje de modo especial ao Sr. Ulysses e Dona 
Iolanda. Parabéns e nossa profunda gratidão.

Margarete Ravanello, Coordenadora Distrital 108.

União da Vitória, PR
Igualmente, comemorou o Da do Padre oferecendo, após a Celebração Eucarística, jantar de confra-

ternização e homenagem aos Padres. Na mesma oportunidade foi cantado o Parabéns a Você pelos 87 anos 
de vida de Dom Walter Michael Ebejer, Bispo Emérito da Diocese de União da Vitória.
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A Providência de Deus conduziu minha vida em 
torno do Altar da Eucaristia e para o Altar da Eucaristia. 
Muito cedo, no dia em que completei cinco anos, tive 
a graça de me aproximar pela primeira vez da Mesa do 
Senhor. Se a Igreja sempre pediu que da Eucaristia se 
aproximasse quem distingue o Corpo do Senhor, foi pre-
sente dele ter comungado conscientemente, numa total 
desproporção diante de meus limites pessoais. Certamen-
te a graça de Deus passou através do zelo de meus pais, 
que identificaram dois chamados, ao Altar da Eucaristia e 
ao Altar da vocação sacerdotal. Souberam apresentar-me 
à Mãe Igreja, que me acolheu com afago! De lá para cá, 
para a glória de Deus e acolhimento de sua graça inesgo-
tável, devo testemunhar que cada comunhão foi sempre 
consciente, ponto alto do meu dia a dia!

Minha vocação foi acompanhada, desde tenra in-
fância, por sacerdotes que souberam cultivar as sementes 
plantadas pelo Espírito de Deus, que supera todos pla-
nos humanos. Foi um deles, Padre Raphael Martins, meu 
Padrinho de Crisma, que soube estimular com sabedo-
ria o menino que gostava de “brincar de Missa”. Meus 
familiares e vizinhos da terra natal, Nova Lima – MG, 
sabem o quanto minha casa se transformava em capela, 
envolvendo a todos. Como a Escritura mostra a Sabedo-
ria “brincando diante da face de Deus” (Cf. Pr 8, 22-31), 
aprendi brincando, num sentido muito positivo, e me en-
cantei com as coisas de Deus.

No ano de mil, novecentos e setenta e dois, cir-
cunstâncias diversas levaram a Arquidiocese de Belo 
Horizonte a entregar-me, apenas ordenado Diácono, 
minha Paróquia de origem. O Senhor me confiava uma 
missão desproporcional à idade e capacidades humanas, 
mas sua graça nunca me faltou. Dois anos depois, tendo 
sido ordenado no dia da Assunção de 1973, ajudado pela 
presença de um irmão sacerdote nomeado para uma Pa-
róquia vizinha, descobri a espiritualidade da unidade, no 
Movimento dos Focolares. 

Na manhã luminosa do dia de Santa Maria Goretti 
de mil, novecentos e noventa e um, fui ordenado Bispo 
e parti para os quase cinco anos da extraordinária aven-
tura de trabalhar em Brasília. Deus sabe quantos e quão 
bonitos laços se criaram! Em mil, novecentos e noventa 
e seis, apenas quarenta e seis anos, recebi a tarefa de ser 
o primeiro Arcebispo de Palmas – TO. Quatorze anos de 
missão, na fundação de uma Igreja, cujas marcas são in-
deléveis em meu coração e em minha vida de fé. E desde 
vinte e cinco de março de dois mil e dez, sou Arcebis-
po de minha querida Igreja de Santa Maria de Belém do 
Grão Pará, onde celebro este jubileu de prata, com meu 

Bispo Auxiliar Dom Irineu, cercado pelo amor do Povo 
de Deus, dos Padres, Diáconos, Religiosos e Religiosas, 
Membros de Comunidades de Vida e Aliança e de todas 
as forças vivas da Igreja! Vinte e cinco anos na come-
moração dos quatrocentos anos de início da Evangeliza-
ção da Amazônia e da fundação da Cidade de Belém, às 
portas do XVII Congresso Eucarístico Nacional, aqui em 
nossa Arquidiocese.

Nestes anos, graças incontáveis, como o acompa-
nhamento das Comunidades Novas do mundo inteiro, os 
organismos pontifícios nos quais fui chamado a servir, a 
participação em vários trabalhos e comissões da CNBB 
e tantas outras atividades. Vinte e cinco anos e sinto que 
apenas estou começando de novo, pois hoje é o primeiro 
dia do resto de minha vida, não me sendo dado o direito 
de me estancar, pois quem pára já está regredindo!

A síntese de minha vida episcopal pode ser en-
contrada na Palavra de Vida pessoal recebida de Chiara 
Lubich, em mil, novecentos e setenta e oito, que veio a 
ser meu lema de vida episcopal: “O Pão que eu darei é 
minha Carne para a vida do Mundo” (Jo 6, 51). Naquela 
ocasião, Chiara augurava que eu me identificasse com o 
mistério da Eucaristia, deixando-me consumir para ser 
eucaristia para o Mundo. Se muito alta era a proposta, 
posso assegurar que o Deus que alegra a minha juventude 
(Sl 42, 4) tem-me sustentado os passos! A Ele toda honra 
e toda glória. Amém!

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

“Ao completar 5 anos, tive a graça de me apro-
ximar pela primeira vez da Mesa do Senhor.”

Minha 1ª Eucaristia
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Os serranos do Brasil, novamente se encontram, em Romaria,  
na Capital Espiritual de Aparecida, para a sua 29ª. Romaria Nacio-
nal. Grande número de irmãos e irmãs Serra estiveram aos pés da 
Padroeira do Brasil para agradecer as graças e bênçãos alcançadas 
no ano de 2016 e rogar pelas que virão no próximo ano. A Romaria 
contou com a presença ilustre do amigo Dante Vannini, Presidente do 
Serra Internacional e foi agraciada com magnífica palestra de S. Ex.a 
Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas (RS). Como tem acon-
tecido há vários anos, conosco esteve o querido Assistente Episcopal 
Dom Angélico Sândalo Bernardino a quem podemos chamar, com 
toda justiça de: ‘a alma da Romaria’. Deus seja louvado por mais esse 
momento de espiritualidade, estudo, meditação e fraternidade. Nas 
fotos podem ser relembrados momentos do importante evento.

Romaria Nacional do Movimento Serra do Brasil  
20 de novembro de 2016 – Aparecida, SP
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Novo Hamburgo/RS - 40 anos de existência

Para comemorar seu quadragésimo aniver-
sário de fundação, a Comunidade Serra de Novo 
Hamburgo, RS, liderada por seu dinâmico presi-
dente Is Luiz Antônio Heck/Lurdes, com o impor-
tante apoio dos coordenadores distritais Paulo e 
Marli Plentz, organizou um exitoso encontro Dis-
trital de Formação e Espiritualidade, na Paróquia 
Nossa Senhora da Piedade no dia 31 de julho de 
2016, no qual, além dos irmãos daquela comuni-
dade, participaram também membros das comuni-
dades de Taquara, São Leopoldo, Pelotas e Esteio, 
em número superior a cem participantes. Na oca-
sião, o Is Alcides Dachery, representando o Con-
selho Nacional Serra do Brasil, proferiu palestra 
sobre formação Serra; O Monsenhor Inácio Schus-
ter abordou o tema: Ano Santo da Misericórdia e 
o Irmão Serra Lauro Saidel, um dos poucos funda-
dores ainda perseverantes testemunhou a profícua 
caminhada dos 40 anos de vida da Comunidade 
aniversariante. Foi prestada uma merecida home-
nagem ao Mensenhor Oscar Kolling, assistente 

espiritual desde a fundação da comunidade até a 
presente data. O qual, por sua dedicação e carisma 
conquistou a admiração e reconhecimento de to-
dos os seus membros, sendo realmente um anima-
dor de todos os que se dedicam à oração e serviço 
dos vocacionados. No almoço festivo foi cantado 
o tradicional parabéns, servido o bolo de aniver-
sário e distribuídas lembranças do evento.  O En-
contro teve seu encerramento com a Santa Missa 
concelebrada pelo assistente espiritual Oscar Kol-
ling e os sacerdotes Inácio Schuster, Lucas Peres e 
Felipe Konzen. O representante do CNSB felicitou 
a diretoria e demais membros da comunidade pelo 
transcurso de seu 40º aniversário, agradecendo a 
todos pela dedicação e empenho ao longo deste 
período e pelo êxito deste Encontro Comemorati-
vo. Nas fotos que acompanham este relato vemos 
os irmãos e irmãs que participaram.

 
Alcides Dachery 

Presidente do MSB

Participantes do magnífico encontro comemorativo dos 40 anos de 
existência da Comunidade Serra de Novo Hamburgo (RS); casais Luiz 

Fernando e Lurdes Heck, Presidente da CS; Alcides e Eni Dachery, 
Presidente Eleito do MSB; Paulo Marli Plentz, Coordenador do Distrito 128 
e IS Nelson Varisco, Coordenador Regional SUL III-RS; Monsenhor Oscar 

Kolling e serranos de Pelotas, presentes ao significativo evento Serra.
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Encontros  de Aprofundamento  Espiritual 

Distrito 161 –  Jatai, GO
Foi coordenado pela IS Emilia Aparecida Moraes Martins Cruz, responsável pelo Distrito e o 

Presidente da Comunidade Serra de Jatai, IS Marisley Carvalho de Assis. Contou com a presença e pa-
lestra do Representante do Conselho Nacional, IS Luiz Albino de Paiva, Coordenador Regional Oeste.

Distrito 108 – Clevelândia, PR
Foi coordenado pelo IS Roque Bortolotto e o dinâmico casal Presidente da CS de Clevelân-

dia, IS  José Reinaldo Terhorst e sua esposa Ironita. Participaram serranos de Palmas, São Jorge 
D’Oeste e Clevelândia. Representando o Conselho Nacional, dele participou o IS Ulysses Sebben.

“Não vos inquieteis com nada! Em 
todas as circunstâncias apresentai a 

Deus as vossas preocupações, mediante 
a oração, as súplicas e a ação de 

graças. E a paz de Deus, que excede 
toda a inteligência, haverá de guardar 
vossos corações e vossos pensamentos, 

em Cristo Jesus.” (Fl 4,6-7).
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Expansão

São Paulo, SP
Com a participação de quarenta pessoas, foi realizada magnífica reunião da nova Comunidade Serra na 
Capital paulista, na Paróquia São João Vianneuy,  Lapa. Pe. Raimundo Rosimar é o Pároco, Assistente Ecle-
siástico e grande incentivador do Movimento Serra. Na coordenação da Comunidade Serra está o jovem 
casal Tereza e Nilton Stozzi, na foto com o Secretário Executivo do CNSB.

Volta Redonda, RJ 
Comunidade Serra ‘Pede à Mãe que o Filho atende’. 
É mais uma das comunidades fundadas e acompa-
nhadas pela IS Maria Ilda Monteiro de Castro, Coor-
denadora Distrital 176.

Campestre, MG
Uma nova Comunidade Serra que surge espontanea-
mente e em virtude de haver – um de seus membros 
– conhecido o Movimento Serra, por ocasião de Ro-
maria, de que participou, em Aparecida.

Pelotas, RS
Pe. Carlos Rômulo Sila e casal Alcides e Eni Da-
chery, recebem, na Comunidade Serra de Pelotas , 
o novo casal Niltomar e Heloisa dos Santos. São 
vistos na cerimônia de admissão.

Carmópolis de Minas, MG
Posse da nova Diretoria e de novos membros da 
Comunidade Serra, vistos acima.  A posse foi dada 
pelo IS Geraldo Claudino dos Santos, Coordenador 
Distrital 129.
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Apresentação da Bandeira da nova Comunidade Serra  
Santo Antão – Vitória de Santo Antão – PE. IS Marcí-
lio Augusto (Nordeste I), IS Inês Cunha (Presd. Serra 
Moreno) e Sr. Silva (Vice de Atividades Vocacionais).

IS Marcílio Au-
gusto (Nordeste 
I) com a Bandeira 
da Comunidade 
Agregada, Serra 
de Santo Antão, 
com os membros 
da Comunidade. 
Mons, Maurício 
Diniz e IS Ginal-
do (NordesteII).

Diretoria da Comunidade Serra de Santo Antão, rea-
lizando o Juramento com o IS Marcílio Augusto.

IS Ginaldo de Jesus – Nordeste II;  Mons. Maurício 
Diniz – Vigário Episcopal do Vicariato de Vitória e 
Assistente Eclesiástico da Comunidade Serra de San-
to Antão; IS. Mirandi de Deus – Presd, Comunidade 
Serra de Santo Antão; IS Marcílio Augusto – Nordes-
te I “Entrega e Apresentação da Carta de Agregação 
da nova Comunidade Serra de Santo Antão”

Mons. Maurício Diniz com representantes do Serra 
de Aracajú – SE, Nordeste II.

Agregação
Comunidade Serra de Vitória de Santo Antão, PE



vt
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Serra em Ação

Moreno, PE 
Celebração realizada na Paróquia e da Imaculada 
Conceição, no dia 23 de setembro, em comemora-
ção ao primeiro ano de canonização de São junípero 
Serra. Contou com a presença do Pe. Neto e serra-
nos de Moreno, Vitória e Jardim.

Barra do São Francisco, ES
Por ocasião de encontro lá realizado, quando da vi-
sita da IS Zélia Lima da Silva, Coordenadora Regio-
nal LESTE II e do representante do Conselho Nacio-
nal IS Edgard Pimentel.

Pindamonhangaba, SP
IS Cristino Gilmar do Nascimento, grande líder serra-
nos e Coordendor do Distrito 113-SP, por ocasião da ad-
missão de novos membros em sua Comunidade Serra.

Caieiras, SP
Solenidade realizada pela Comunidade Serra de 
Caieiras, por ocasião da Canonização de São Juní-
pero Serra. O ato foi coordenado pela IS Laide Oli-
veira Rosa, presidente e a Coordenadora Regional 
SUL I-SP, IS Janete de Barros Bortolini.

Campo Mourão, PR
Os serranos de Campo Mourão, por ocasião de vi-
sita ao Seminário Propedêutico Diocesano, tendo à 
frente o IS Pedro Paulo Peron, Presidente.

Campo Grande, MS
O IS Antônio Pache de Castro e Dona Olga, sua es-
posa, são vistos com os seminaristas da Arquidio-
cese de Campo Grande, quando em visita que habi-
tualmente realizam. 



vt
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Aparecida, SP
Pe. José Oscar Brandão, CSSR é visitado pelo casal de ser-
ranos Fernando e Maria Luiza. O Pe. Brandão tem acom-
panhado, por mais de trinta anos, o Movimento Serra do 
Brasil, tendo participado de todas as Convenções e Romaria 
Nacionais. Hoje se encontra afastado por motivo de saúde.

Caieiras, SP 
Em visita ao Seminário Diocesano de Campinas. Um dos belos trabalhos do Movimento Serra. 
Esteve à frente da visita a IS Janete de Barros Bortolini, Coordenador Regional SUL I – SP.

Marília, SP
Dinâmica Comunidade Serra que tem à frente a IS Júlia Fernandes de Oliveira e o Pe. Luciano 
Pontes. Pertence ao Distrito 110, coordenado pela IS Elisabete Satomi Zaha / Massanobu.

Curitiba, PR
A Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’, 
de Curitiba, realizou ato solene de en-
tronização da imagem de São Junipe-
ro Serra, no local de suas reuniões, no 
Seminário Arquidiocesano São José.

S. José dos Pinhais, PR  
Dia festivo de posse da diretoria da Comunidade Serra, quando assumiu a presidência a IS Albani 
Buher. A solenidade foi realizada no final da Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Alcione 
José de Andrade, Assistente Eclesiástico.
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Atualidades
Papa Francisco participa da cerimônia de  

500 anos da Reforma Protestante na Suécia
A viagem do Papa 

Francisco à Suécia foi 
para comemorar os 500 
anos da Reforma de 
Lutero e os 50 anos de 
diálogo com a Federa-
ção Luterana Mundial. 
Sob o tema “Do confli-
to à comunhão. Juntos 
na esperança”.

O Papa foi recebido pelo Primeiro-Ministro 
sueco, Stefan Löfven. Em Lund, Francisco realizou 
a visita de cortesia à família real da Suécia: ao aco-
lhê-lo na residência real estavam o Rei Carlos XVI 
Gustav e a Rainha Silvia.

À tarde prosseguiu com a aguardada oração 
ecumênica na Catedral luterana de Lund. De fato, esta 
cidade foi escolhida para a viagem apostólica porque 
foi ali que em 1947 foi fundada a Federação Luterana 
Mundial, enquanto a data – 31 de outubro – é o dia 
em que, segundo a tradição, Martinho Lutero expôs 
as suas 95 teses sobre a porta da Igreja do castelo de 
Wittenberg, em 1517. O Papa regressou de Lund a 
Malmö para o evento ecumênico no ginásio da cidade 
e o encontro com as delegações ecumênicas – eventos 
que foi transmitido ao vivo da Rádio Vaticano.

Na terça-feira (01/11) a programação do Papa 
Francisco foi dedicada à pequena comunidade cató-
lica sueca. Trata-se de pouco mais de 1% da popula-
ção de cerca de 10 milhões de habitantes no total. O 
Pontífice celebrou a missa, em latim e sueco, no es-
tádio de Malmo, com a oração mariana do Angelus. 
Ao final da manhã, o Papa regressou ao Vaticano.

Andrea Bocelli com a                               
imagem de Aparecida

O tenor italiano Andrea Bocelli em sua pas-
sagem por Aparecida, em outubro último, recebeu 
das mãos do cardeal Raymundo Damasceno Assis 
uma réplica da Padroeira do Brasil, Nossa Senho-
ra Aparecida. 

Na presença de sua esposa, Veronica Berti, do 
arcebispo da República Democrática do Congo, Dom 
Emery Kabongo Kanundowi, do reitor do Santuário, 
padre João Batista de Almeida e do ecônomo do San-
tuário, padre Daniel Antônio, Bocelli conheceu mais 
sobre a história de Nossa Senhora Aparecida.

Dom Raymundo Damasceno também ofertou 
ao tenor um terço que ganhou do Papa Francisco, 
e que foi usado por ele durante o show. A apresen-
tação de Bocelli, em Aparecida, reuniu pelo menos 
45 mil pessoas em frente à Tribuna Papa Bento XVI. 
Bocelli emocionou o grande público com sua voz 
ao interpretar grandes sucessos de sua carreira, além 
de diversas canções religiosas. No show, ele agrade-
ceu a oportunidade de poder cantar e rezar diante de 
um grande símbolo do cristianismo. “Obrigado pela 
oportunidade de cantar e orar em um lugar mara-
vilhoso. Agradeço a todos pelo tempo e afeto de es-
cutar minha música”, afirmou o tenor ao público 
reunido em Aparecida.

Andrea Bocelli já demonstrou por diversas ve-
zes ser um católico fervoroso, defensor da vida e da 
família, além de devoto da Mãe de Jesus. Ao longo 
de sua carreira, ele já cantou para três papas no Vati-
cano e participou de iniciativas da Santa Sé.

Primavera Musical no Vale – O espetáculo 
foi uma realização do Ministério da Cultura e Go-
verno do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultu-
ra, e aconteceu dentro das comemorações do Jubileu 
de 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul.

Canonização de Madre Teresa de Calcuta
Cidade do Vaticano – Domingo 4 de Setembro 

de 2016, às 10,20 horas de Roma, o Papa Francis-
co procedeu a celebração da canonização de Madre 
Teresa de Calcutá, na Praça de S. Pedro repleta de 
fiéis e peregrinos, autoridades civis e religiosas, pro-
venientes de diversos cantos do planeta para assis-
tir a esse evento. Mais de 120 mil fiéis e peregrinos 
que assistiram a este evento eclesial e mundial. De 
fato, naquele dia, os olhos e os corações dos fiéis 

http://www.a12.com/radio-aparecida/noticias/detalhes/papa-francisco-viajara-para-a-suecia-para-cerimonia-de-500-anos-da-reforma-protestante
http://www.a12.com/radio-aparecida/noticias/detalhes/papa-francisco-viajara-para-a-suecia-para-cerimonia-de-500-anos-da-reforma-protestante
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da Índia e do mundo 
inteiro voltaram-se 
para Roma, centro 
da catolicidade, em 
espírito de oração, 
de júbilo e de lou-
vor a Deus por esse 
evento da canoniza-
ção de Madre Tere-
sa de Calcutá, esta 
mulher simples que 
tanto amou os últi-
mos, os deserdados, 
os excluídos.

Madre Teresa, de Calcutá, cujo nome de bap-
tismo é Anjézé Gonxhe Bojaxhiu, nasceu em Skopje 
(na ex Jugoslávia), no dia 26 de Agosto de 1910, 
de pais de origem albanesa. Faleceu em Calcutá, na 
Índia, no dia 5 de Setembro de 1997. 

A “Mãe dos pobres”, promotora da dignidade da 
pessoa humana até a morte natural, era também uma 
líder capaz de colocar juntos partes em conflito e re-
solver controvérsias aparentemente irresolvíveis. Um 
compromisso que lhe valeu o Nobel da Paz em 1979. 
Sinal de que Madre Teresa continua a inspirar a todos 
no compromisso de chegar até aos mais necessitados 
e marginalizados com amor e compaixão. Não deixar 
jamais ninguém para trás, ocupando-se dos excluídos 
do nosso sistema-mundo desta globalização da indi-
ferença, onde quer se encontrem. Por conseguinte, 
hoje, justamente os refletores de todo o mundo estão 
concentrados na obra de amor e paz realizada por esta 
pequena-grande mulher, “operária do amor”.

 Frades Menores Conventuais: 70 anos           
de evangelização na América Latina 

A Ordem dos 
Frades Menores 
Conventuais cele-
bra 70 anos de sua 
chegada ao conti-
nente latino-ameri-
cano e, aproveitan-
do a ocasião, vai realizar um Congresso entre os dias 
13 e 17 de julho, no Rio de Janeiro.

O encontro tem como foco aprofundar a refle-
xão sobre os cenários e prática missionária  evan-
gelizadora dos frades na América Latina e Caribe. 
O objetivo é – segundo nota enviada à ZENIT, que, 

com essa pauta, a ordem responda aos desafios da 
Nova Evangelização.

Dom Frei Elias Manning, bispo emérito de Va-
lença (RJ), está no Brasil há 54 anos. Ele afirma que 
a presença da Ordem aqui no país é “muito boa”, e 
que ela “floresceu aqui”.  O bispo ainda vai palestrar 
durante o congresso, a fim de partilhar a experiên-
cia adquirida em seus anos de missão em território 
brasileiro, além de presidir a missa de domingo,  no 
último dia do encontro.

 
Congresso Internacional sobre                        

Santos na América Latina 
A Pontifícia Comis-

são para a América Latina 
(CAL) e o Conselho Epis-
copal Latino-americano 
(Celam) promoveram,  de 
27 a 30 de agosto, em Bo-
gotá, na Colômbia, o Con-
gresso Internacional que 
dedicará espaço à dimensão 
misericordiosa das santas 
místicas, como Rosa de Lima e Teresinha dos An-
des, Santa Francisca Javier Cabrini, São Pedro Cla-
ver, Martín de Porres, Alberto Hurtado entre outros.

Seminaristas são atacados, na Venezuela 
Em entrevista à 

Unión Radio,  o arce-
bispo Metropolita de 
Mérida, Dom Baltazar 
Porras Cardozo, co-
mentou o ataque so-
frido por um grupo de 
seminaristas na região.

Segundo o arcebispo “Tudo parece indicar 
(…) que por trás disto estão pessoas ligadas ao go-
verno (de Mérida), alguns deles até mesmo com 
cargos dentro de organismos do governo”. Um pe-
queno grupo de seminaristas foi atacado, tiraram as 
suas vestes e pertences. Segundo o prelado,  os rapa-
zes foram colocados contra a parede e interrogados 
se “eram chavistas ou oposição”. Como “responde-
ram que eram seminaristas, parece que a fúria foi 
muito maior (…).  Um deles foi ameaçado de ser 
embebido com gasolina e queimado vivo”. “Isto é 
inadmissível”, exclamou Dom Baltazar.
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O homem foi feito “à imagem e semelhança de Deus?” 
Reflexões do Pe. Anderson Alves, Doutor 

em filosofia na Pontifícia Universidade da Santa 
Cruz em Roma e professor na Universidade Ca-
tólica de Petrópolis, RJ, Brasil.

Uma das afirmações bíblicas mais conheci-
das e fonte do humanismo cristão diz que o homem 
foi feito “à imagem e semelhança de Deus”. Porém, 
qual seria o significado dessa expressão? “Imagem” 
e “semelhança” significam a mesma coisa ou há algo de específi-
co em cada uma dessas noções? O homem, com o pecado, perdeu 
a imagem ou a semelhança com Deus? Santo Tomás de Aquino 
tratou com profundidade essas questões na sua Suma Teológica 
(I, q. 93, arts. 1-9).. É uma afirmação verdadeira e sempre válida. 
É preciso compreender o que distingue as noções de “imagem” 
e “semelhança” para compreender o sentido dos dois versículos 
bíblicos antes citados. Segundo Santo Agostinho, “onde se dá a 
imagem se dá imediatamente a semelhança, mas onde há seme-
lhança não há imediatamente imagem” (Octaginta trium quaest.).

A imagem inclui em si a noção de semelhança e acres-
centa a ela a ideia de ser dependente de outro. A noção de ima-
gem, porém, não requer a igualdade. A imagem de uma pessoa 

pode ser refletida no espelho, o que não faz que 
haja igualdade total entre a pessoa e sua imagem. 
Porém, se houver a igualdade, diz-se que imagem 
é uma perfeita imitação do que foi representado. 
Sendo assim, o homem é imagem de Deus porque 
há certa semelhança de Deus nele. O homem, de 
fato, depende dele como sua causa última. Não há, 
porém, igualdade entre Deus e o homem, visto que 

Deus supera infinitamente o mesmo homem.
O homem, portanto, possui uma imagem imperfeita de 

Deus. Por isso Gen. 1, 26 diz que o homem foi criado “à imagem 
e semelhança de Deus”. “À” indica precisamente aproximação. 
Jesus Cristo, por sua vez, é o primogênito de toda criatura e ima-
gem perfeita de Deus (Col. 1, 15). Santo Tomás faz a seguinte 
comparação: em Jesus Cristo se dá a imagem de Deus assim 
como a imagem de um rei está presente no seu filho natural. A 
imagem de Deus no homem, por sua vez, se dá como a imagem 
de um rei na sua moeda. Desse modo, fica esclarecido que o ho-
mem foi feito “à imagem e semelhança de Deus” e Jesus Cristo é 
a Imagem perfeita de Deus, pois quem o vê, vê o Pai (Jo. 14, 7).

Contribuição da CS de Petrópolis, RJ

Não Temas
Foram as primeiras palavras, quando “Maria” foi concebida do “Espírito Santo”. 

Não temas, foram também as primeiras palavras, quando Cristo apareceu Ressuscitado”.
Não temas, quando acontecem coisas maravilhosas; 

não temas quando o mundo melhora; não temas quando doença e morte nos visitar.
Não temas, quando cestas forças e pessoas querem um grupo mais feliz e mais cristão:

onde uns carregam os fardos dos outros e poucos se encostam nos outros.
onde a gente vive na esperança que amanhã será melhor.

onde todos sentem que tudo é feito em favor “D’êle”.
onde todos, tem a certeza que vai ser alguém para servir a comunidade.

onde a própria vocação, tem mais valor que a instrução.
onde a gente tenha a coragem de discernir o que é do espírito  vivificante de Cristo!

onde é bom estar presente.
onde todo mundo respeita todos e tudo.

onde todo mundo trabalha, num mesmo objetivo, em prol das vocações.
onde ninguém engana ninguém.

onde qualquer um saiba que também não é perfeito.
onde é vivida a sociedade que deve nascer amanhã.

onde se “Cristifica” a sociedade.
onde não temos medo de coisas novas.

onde ninguém se sente preso e vive a liberdade de filhos de Deus.
onde um grupo pequeno, jamais abandona uma missão.
onde praticamos a misericórdia, doação e compromisso.

onde Cristo vive em nosso meio.

Contribuição: Nininha - Serra de Belo Horizonte, MG
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Relatório

Posse dos novos Diretores do Movimento Serra do Brasil
A posse foi dada pelo Presidente do Serra Internacional IS Dante Vannini, de Arezzo Grosseto, Siena, Itália, presente à 

solenidade, acompanhado de sua DD. Esposa Niccoleta. Na mesma ocasião assumiram, também, os Coordenadores Regionais e 
os Coordenadores Distritais, estes empossados pelo Presidente do CNSB IS Alcides Dachery.

Dos dias 15 a 21 de no-
vembro último, o Secretário 
Executivo do Movimento Ser-
ra do Brasil esteve em viagem, 
visitando algumas novas Co-
munidades Serra e participan-
do da 28ª. Convenção  e 29ª. 
Romaria Nacionais.

No dia 16 participou 
de importante reunião em São 
Paulo (SP), na Comunidade 
Serra São João Vianney, Paró-
quia do mesmo nome, que tem 
como Vigário o Pe. Raimundo 
Rosimar, também Assisten-
te Eclesiástico do Movimen-
to Serra.  Citada Comunidade 
tem como presidente o jovem 
Nilton Strozzi. Da reunião par-
ticiparam em torno de quarenta 
pessoas. A elas foi explicado o 
que é o Serra e a que se destina, 
na Igreja. Veja as fotos acima.

No dia seguinte, 17, 
conduzido pelo IS Fernando 
Barreto, participou de reunião em Resende (RJ), Paróquia São Sebastião, com o Pe. Sérgio Bandão Criado, Vigário e Assistente 
Eclesiástico do Movimento Serra que lá está sendo instalado, graças ao trabalho da IS Maria Ilda Monteiro de Castro. Ao en-
contro esteve presente a IS Maria das Graças Brito, Coordenadora do Regional LESTE I – RJ. Na coordenação do movimento, 
naquela comunidade, está o jovem e dinâmico IS Wagner Zanini. 

Nos dias seguintes, 18, 19 e 20 participou de reuniões do Conselho Nacional Serra do Brasil, da Convenção e da Romaria 
Nacionais do Movimento Serra do Brasil, em Aparecida (SP), seguindo intensa programação que contou com a ilustre presença 
de Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Episcopal; Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas (RS) e do Presidente 
do Serra Internacional IS Dante Vannini.
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Coroinhas - futuros vocacionados
A Paróquia de São Mateus do Sul 

(PR), cujo Pároco é o Pe. Sidnei José 
Reitz (foto) acaba de realizar, como 
anualmente o faz, o Encontro de Co-
roinhas. Mais de uma centena deles e 
delas participaram. Foi, segundo rela-
to da IS Margarete Ravanello, Coorde-
nadora Distrital 108, que lá reside, ‘foi 
um dia de muita alegria, estudo, ora-
ção e lazer. Pe. Sidnei é ótimo para tra-
tar e cativar os adolescentes e jovens.

Grande parte, senão a maioria 
dos vocacionados de nossa Diocese – 
penso que não é diferente em outras 

– são fruto da formação religiosa, 
amor à Igreja, à Liturgia... recebidas 
nos anos que pertenceram às fileiras 
dos ‘coroinhas’. 

O Movimento Serra e seus mem-
bros deveriam, pois – como é o caso de 
São Mateus do Sul – ter grande amor 
e dedicação a esse magnífico aposto-
lado que, não só é litúrgico, mas espe-
cialmente vocacional. De parabéns o 
Pe. Sidnei e os responsáveis por esse 
tão importante apostolado, em nossa 
Igreja Particular.

sebben


