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Rosa de Ouro
Gesto de amor do Papa Francisco
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Inúmeras e belas celebrações aconteceram 
no Santuário Nacional de Aparecida, no decorrer 
do ano que passou,  em que foram comemorados os 
300 anos da pesca milagrosa da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul. O Mo-
vimento Serra esteve presente, de modo especial, 
com a realização da 30ª. Romaria Nacional, no dia 
19 de novembro, pouco depois da entrega, pelo re-
presentante de S. S. o Papa Francisco, da Rosa de 
Ouro, gesto de amor do Sumo Pontífice a Nossa 
Senhora Aparecida e aos brasileiros. No
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Palavra do Presidente
O Amor no Movimento Serra

Jesus Cristo disse no Evangelho:  (Mt 22, 34-40) “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento”. 
Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: “ Amarás ao teu próximo como a 
ti mesmo.” Jesus também disse:”Eu vos dou um novo mandamento: “Que vos 
ameis uns aos outros como Eu vos amei.” Esta exortação vale para todos os 
cristãos e para toda a humanidade. E para nós, membros do Movimento Serra, 
o que é que isto nos diz ou faz pensar? O amor pregado por Jesus fala de Deus 
e do Próximo, e nós como podemos por em prática este Novo Mandamento? 
Onde encontrar este Deus único, verdadeiro e eterno? E quem é o nosso próxi-
mo? Onde encontrá-lo? Concretamente, em matéria, não nos foi dada a graça de 
encontrar o nosso Deus. Pela fé que professamos, sabemos que Deus é espírito e 
que está em todo o lugar, por isso não podemos tocá-lo mas podemos sentir sua 
presença em nossos corações e em nossas mentes. A Igreja nos oferece alguns 
mistérios nos quais, pela fé, sabemos que Deus  está presente neles. Ao instituir 
a Sagrada Eucaristia, Jesus Cristo disse: “Este é o Meu Corpo e este é o Meu 
Sangue. “Quem come deste pão e bebe deste sangue viverá eternamente.”  Por-
tanto, Jesus Cristo que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade está na 
Hóstia Consagrada que nos alimenta quando comungamos. Resumindo: Nós, 
serranos, devemos amar a nossa Igreja Católica, Apostólica Romana e suas ins-
tituições, O Papa Francisco, os nossos bispos, sacerdotes e religiosos. Quanto 
ao próximo, para nós membros do Movimento Serra, quem é? Onde o encon-
tramos? Com certeza, são os nossos irmãos e irmãos serra e os encontramos 
nas comunidades, nos distritos, no Movimento Serra como um todo e no Serra 
Internacional. Como vivenciar e demonstrar esse amor em nosso Movimento? 
Acolhendo bem e sem distinção a todos os nossos irmãos e irmãs, fazendo com 
que se sintam valorizados e amados por nós em nossas reuniões e convivência 
do dia a dia; sermos generosos nos agrados e os elogios, evitando as críticas que 
separam e afastam uns dos outros. Concito-vos, caros e amados irmãos e irmãs 
a praticarmos o verdadeiros amor, contribuindo com isto para o fortalecimento 
das nossas comunidades e, assim, cumpriremos este novo mandamento que Je-
sus Cristo nos deixou, o “MANDAMENTO DO AMOR’.  Um fraterno Abraço 
a todos vocês irmãos e irmãs, leitores desta coluna. 

Alcides Dachery, Presidente do CNSB
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O prolongamento da vida provocou algo que 
não era comum noutros tempos: a relação íntima e a 
mútua pertença devem ser mantidas durante quatro, 
cinco ou seis décadas, e isto gera a necessidade de 
renovar repetidas vezes a recíproca escolha. Talvez 
o cônjuge já não esteja apaixonado, com um dese-
jo sexual intenso que o atraia para outra pessoa, mas 
sente o prazer de lhe pertencer e que esta pessoa lhe 
pertença, de saber que não está só, de ter um «cúm-
plice» que conhece tudo da sua vida e da sua história 
e tudo partilha. E o companheiro no caminho da vida, 
com quem se pode enfrentar as dificuldades e gozar 
das coisas lindas. Também isso gera uma satisfação 
que acompanha a decisão própria do amor conjugal. 
Não é possível prometer que teremos os mesmos sen-
timentos durante a vida inteira; mas podemos ter um 
projeto comum estável, comprometer-nos a amar-nos 
e a viver unidos até que a morte nos separe, e viver 
sempre uma rica intimidade. O amor, que nos prome-
temos, supera toda a emoção, sentimento ou estado 
de ânimo, embora os possa incluir. É um querer-se 

bem mais profundo, com uma decisão do coração 
que envolve toda a existência. Assim, no meio de um 
conflito não resolvido e ainda que muitos sentimentos 
confusos girem pelo coração, mantém-se  viva, dia a 
dia, a decisão de amar, de se pertencer, de partilhar a 
vida inteira e continuar a amar-se e perdoar-se. Cada 
um dos dois realiza um caminho de crescimento e 
mudança pessoal. No curso de tal caminho, o amor 
celebra cada passo, cada etapa nova.
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A Transformação do Amor   

 Papa Francisco, in ‘A Alegria do Amor’

Presente do Papa Francisco
A celebração do nono e último dia de pre-

paração para a grande festa dos 300 anos foi 
ainda mais especial com a presença do cardeal 
Giovanni Battista Re, que entregou ao Santuá-
rio Nacional a Rosa de Ouro, presente do Papa 
Francisco. Dom Orlando Brandes, Arcebispo 
de Aparecida recebeu a honraria que represen-
ta a predileção do pontífice por personalidades, 
Santuários e o reconhecimento de fatos históri-
cos, importantes para a Igreja. Dom Giovanni 
Battista Re, representante do Papa, chegou ao 
Santuário Nacional e foi recepcionado pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pelo 
Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer e pelo Reitor do Santuário, Padre João Batis-
ta de Almeida. Assim que chegou, o representante do Papa fez questão de visitar o nicho de Nossa 
Senhora Aparecida, onde rezou junto aos devotos que estavam visitando a Imagem.

http://www.a12.com/santuario/300-anos
http://www.a12.com/santuario/noticias/papa-francisco-concede-terceira-rosa-de-ouro-ao-santuario-nacional
http://www.a12.com/santuario/noticias/papa-francisco-concede-terceira-rosa-de-ouro-ao-santuario-nacional
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Nossa Igreja, Mãe e Mes-
tra, é muito rica em iniciativas, 
manifestações, propostas pasto-
rais. Acabamos, por exemplo, de 
viver o “ Ano Mariano”, voltado 
à celebração dos 300 anos do en-
contro da imagem de Nossa Se-
nhora Imaculada Conceição no 
Rio Paraíba do Sul. Agora, somos 
convidados a viver o “ Ano dos 
Leigos e Leigas, de 26 de novem-
bro de 2017 a 19 de novembro 
de 2018, com o tema: “ Leigos e 
Leigas, sujeitos da Igreja em saí-
da, a serviço do Reino” e com o 
lema: “ Sal da terra e luz do mun-
do “ (Mt. 5, 13-14).

Em âmbito internacional, 
em outubro de 2018, vamos ter 
o “ Sínodo dos Bispos “ com seu 
tema: “ Jovens , a fé e o discer-
nimento vocacional”,  em veemente apelo para que 
toda a Igreja, desde já e sempre, se envolva com a 
evangelização da juventude, começando por ouvi-
-la. Essas grandes iniciativas, uma vez realizadas, 
nos sugerem  a pergunta: quais seus resultados con-
cretos na vida diária das Dioceses, Paróquias, Mo-
vimentos? Buscando resposta, algumas  indicações:

É urgente, em se tratando de Aparecida, 
agarremos as mensagens que Nossa Senhora nos 
oferece: a imagem é de Nossa Senhora Imacula-
da Conceição em convite à constante conversão, 
à santidade; quando “ pescada “ estava partida, 
quebrada, convidando-nos à união; foi retirada por 
pescadores, simples trabalhadores, indicando-nos 
a urgência que a Igreja tem de fazer evangélica 
opção preferencial pelos pobres, trabalhadores, 
desempregados. A Imagem não foi levada, nos 
primeiros anos, para templos e sim para a casa, 
família, de um dos pescadores,  onde recebeu o 
culto doméstico, a oração em família. Finalmente, 
em 1717, reinava o sistema econômico maldito da 
escravidão e a Mãe de Jesus, em sua imagem, apa-

rece revestida da cor negra, re-
cordando-nos que todos somos 
irmãos e que precisamos, nos 
dias em que vivemos, trabalhar 
unidos para superar o sistema 
econômico   vigente – capitalis-
mo liberal – que concentra a ri-
queza nas mãos de poucos à cus-
ta da exploração de multidões. 
É urgente que caminhemos para 
economia verdadeiramente soli-
dária em todo mundo.

O “Ano do Laicato” sina-
liza para que a Igreja se conver-
ta pastoralmente, assumindo, 
na prática, leigos e leigas como 
sujeitos, discípulos, discípulas, 
missionários, atuando vivamente 
nas comunidades eclesiais e nos 
mais diversos ambientes do mun-
do, da vida. Desde meus distantes 

tempos de juventude, em teoria, tenho ouvido que 
“ agora chegou a hora dos leigos”. O amado  Papa 
Francisco, por sua vez, constata que, em muitos lu-
gares, o relógio dessa hora parou.

Finalmente, o “ Sínodo dos  Bispos “ nos con-
vida para que a evangelização da juventude, nesta 
nova época em que estamos imersos, seja verdadei-
ramente renovada. Segundo a  Unicef ,  quatro (4) 
em cada mil adolescentes serão mortos violenta-
mente no  Brasil antes de atingirem 19 anos. E a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) nos adverte 
que a segunda causa de morte de jovens no mundo 
é o suicídio. Estamos diante de uma juventude, em 
grande parte, pedindo socorro! Que toda a Igreja, em 
particular nosso Movimento SERRA, nos coloque-
mos em urgente saída missionária, indo  às perife-
rias humanas e geográficas, para que “TODOS TE-
NHAM  VIDA E A TENHAM EM PLENITUDE” 
(Jo.10,10).

Dom Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do Movimento Serra

Abençoadas iniciativas, providenciais anos!
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“Se ouvires a voz de Deus, chamando 
sem cessar. Se ouvires a voz do mundo, 
querendo te enganar. A decisão é tua! 

A decisão é tua!” 
Pe. Zezinho

Esses versos da música “Vocação”, eterniza-
dos na voz do Pe. Zezinho, soam como uma confir-
mação de que vocação e música podem andar lado a 
lado. Aposto que você já parou para pensar em seus 
caminhos e na sua vida enquanto ouvia essa canção. 
Isso acontece porque a música tem o poder de tocar 
o coração daquele que a escuta, pois nos aproxima 
de Deus, de maneira simples, com uma linguagem 
fácil e acessível.

A música tem o poder de tocar o coração da-
quele que a escuta.

As palavras cantadas para Jesus inspiram e 
confortam, podendo alcançar o mais longínquo sen-
timento, aquele que está bem guardado no coração. 
Por isso, a música é capaz de proporcionar um am-
biente fecundo para o despertar vocacional e tam-
bém para o discernimento.

Experimente ouvir o que Deus tem a dizer 
também por meio das canções. Nos momentos de 
oração e meditação, coloque aquelas músicas que 
favorecem o diálogo e a harmonia com Cristo. Dei-
xe-se encantar pela melodia, sinta a musicalidade da 
linguagem com que o Senhor fala, e acolha o chama-
do que brota em sua alma.

“A música é um instrumento louvável no pro-
cesso vocacional. Uma boa música vocacional é 
aquela que impulsiona a uma acolhida deste Deus 
que chama e se manifesta em cada coração.” 

A música como instrumento de discernimento vocacional

A Igreja precisa ser reformada!

O Santo Padre, Papa 
Francisco, afirmou que a 
Igreja sempre precisa ser 
reformada. “Cada um de nós 
é uma pequena pedra, mas, 
nas mãos de Jesus, participa 
da construção da Igreja, que 
sempre precisa ser reforma-
da, reparada, pois mesmo 
com fundamentos sólidos, 
tem rachaduras”.
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Papa Francisco na Colombia 

O Papa Francisco foi recebido pelo presiden-
te Juan Manuel Santos Calderon e sua consorte na 
Plaza de Armas de Bogotá, onde se encontra o Palá-
cio Presidencial “Casa de Nariño”. Depois de ouvir 
os hinos e as honras militares, o Papa dirigiu umas 
palavras a todos os presentes. O Presidente Santos 
agradeceu ao Papa por sua visita e confessou “toca-
do por suas palavras e por seu exemplo”. “Obriga-
do por nos convidar a ser defensores da vida, a ser 
instrumentos de paz” disse o Presidente; “Obrigado, 
sua santidade por expandir o dom da misericórdia”.

Quis vir aqui como peregrino de paz e esperança
O Papa Francisco da sacada do Palácio Cardinalício em Bogotá, 

saudou os jovens colombianos depois da visita ao presidente Juan Manuel 
Santos na ‘Casa de Mariño’, de receber as chaves da cidade, e de rezar na 
catedral onde estava o quadro de Nossa Senhora de Chiquinquirá. “Com 
grande alegria, os saúdo e agradeço a calorosa recepção”, disse o Papa aos 
mais de vinte e dois mil jovens presentes na Praça Bolívar.
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De retorno da sua viagem apostólica na Co-
lômbia, o Papa Francisco presidiu nesta quarta-fei-
ra, a audiência geral na Praça de S. Pedro, num cli-
ma agradável de final do verão.

“A minha recente viagem apostólica à Colôm-
bia, cujo lema era “Demos o primeiro passo”, teve 
por finalidade confirmar o esforço desse querido 
povo para o processo de reconciliação, em vista da 
superação de um longo conflito que semeou tanto 
sofrimento e inimizade”, indicou no ressumo da ca-
tequese, em português.

“Por isso, o momento culminante da viagem 
– indicou o sucessor de Pedro – teve lugar em Vil-
lavicencio, com a beatificação de dois mártires, 
que nos recordaram que o sangue de tantas teste-
munhas do amor, da verdade e da justiça torna-se o 
fundamento de uma paz duradoura, confirmando as 
palavras do Salmo: 

“a verdade e o amor se encontrarão, a jus-
tiça e a paz se abraçarão” (85, 11)”.

“A viagem seguiu, depois, por Medellín, onde 
refletimos sobre a vida cristã como discipulado e 
conclui-se em Cartagena, cidade de São Pedro Cla-
ver, Apóstolo dos Escravos, cujo exemplo de defesa 
do homem e dos seus direitos nos lembra que “dar o 
primeiro passo” significa aproximar-se, debruçar-se 
e tocar a carne do nosso irmão ferido e abandonado, 
como Jesus, fonte de esperança e paz, que se fez es-
cravo por nós”, indicou. 

O Papa concluiu: “Queridos peregrinos de lín-
gua portuguesa, em particular os numerosos grupos 
de fiéis vindos do Brasil e de Portugal, faço votos 
de que esta romaria possa reforçar em vós a fé em 
Jesus Cristo, que nos chama a dar o primeiro passo 
na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados. 
Retornai a casa, certos de que, quando somos gene-
rosos, nunca faltam as bênçãos de Deus. Obrigado 
pelas vossas orações”.

A audiência conclui-se com o canto do Pater 
Noster em latim e com a bênção do Papa e aos obje-
tos religiosos que levavam os peregrinos.
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Distritos 104 e 129 - Ouro Preto, MG
O Encontro Interdistrital de Aprofundamento Espiritual realizado em Ouro Preto foi organizado e 
coordenado pela IS Geralda da Purificação Gomes, Coordenadora Auxiliar do Distrito 104 e contou com a 
participação dos serranos de Ouro Preto, Itabirito, Teixeiras, Mariana, Oliveira, Santo Antônio do Amparo, 
Belo Horizonte, Paraopeba e Bom Sucesso. Um magnífico encontro. Representando o CNSB lá estiveram 
os IS Alcides Dachery, Presidente e Ulysses Sebben, Secretário Executivo.

Encontros de Aprofundamento Espiritual 

Distrito 107 - Florianópolis, SC 
A Comunidade Serra de Florianópolis-Coqueiros recebeu os serranos procedentes de várias partes do Estado 
de Santa Catarina, para o Encontro de Aprofundamento Espiritual, coordenado pelo IS Carlos Francisco 
Pamplona e sua Esposa Maria Cecilia.
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Distrito 139 - Curitiba, PR
Coordenado pela IS Carmen Terezinha Seffrin, aconteceu o Encontro de Aprofundamento Espiritual que 
contou com a participação de serranos de Ponta Grossa, Irati, Ipiranga, Piraquara, Cidade Sorriso e São 
José dos Pinhais. 

Distrito 134
Frederico Westphalen, RS
O magnífico encontro lá realizado foi organi-
zado pelo IS Maria Luis Sponchiado, Coorde-
nador Distrital, coadjuvado pelo IS Nelso Cos-
tela, seu auxiliar e contou com a presença dos 
membros das Comunidades Serra local e de 
Passo Fundo. Estiveram presentes, proferindo 
palestras, os IS Nelso Varisco, Coordenador 
Regional SUL III-RS e Alcides Dachery, Pre-
sidente do CNSB.
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Destaques

Novos bispos para o Brasil 
O Papa Francisco nomeou dois novos bispos para o Brasil, dioceses de Borba (AM) e Sete Lagoas 
(MG). O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Prelazia territorial de Borba (AM), 
apresentada por Dom Elói Roggia, S.A.C. Ele será sucedido pelo Coadjutor da mesma Prelazia, Dom. 
Zenildo Luiz Pereira da Silva, C.SS.R. A Diocese mineira de Sete Lagoas tem novo Bispo: o Pontífice 
aceitou a renúncia apresentada por Dom Guilherme Porto. Como seu sucessor, o Papa nomeou Dom 
Aloísio Jorge Pena Vitral, transferindo-o da Diocese de Teófilo Otoni (MG).

Dom Odilo Pedro Scherer
Cardeal Arcebispo de São Paulo, com os membros da 
Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’, de Curitiba, por 
ocasião das comemorações dos 60 anos de existência 
do Seminário Teológico Rainha dos Apóstolos. Dom 
Odilo presidiu à Missa Solene de Ação de Graças.

Paraopeba, MG
Dom Guilherme Porto, Bispo Diocesano, acaba de 
ordenar os Presbíteros Emerson Rodrigo Pereira, 
Juliano Ribeiro da Costa, Lucas Vinicius França 
Oliveira e Marcos de Freitas Santos. Uma bênção 
para a Diocese de Sete Lagoas.

Campo Mourão, PR
Dom Bruno Elizeu Versari, Bispo coadjutor de 
Campo Mourão, com os Padres Adilson e Jurandir, 
da Catedral São José. Dom Versari é o Bispo 
Coadjutor daquela diocese.
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Dia do Padre

Dia de São Junípero Serra

Pelotas, RS
Os serranos de Pelotas, tendo à frente o casal Alcides e Eni Dachery, Presidente do CNSB, realizaram, no 
Dia do Padre, visita ao Pe. Edson Francisco dos Santos, de Pedro Osório (RS), que estava comemorando 
quatro anos de sua Ordenação Sacerdotal. Bonito gesto de carinho para com o Sacerdócio Ministerial.

Irati, PR
A Comunidade Serra de Irati, sob a presidência do casal João Batista e Maria Luiza, prestou 
significativa homenagem aos Padres em seu Dia (4 de agosto). A solenidade contou com a  
presença de S.Ex.a Dom Sérgio Bracki, Bispo Diocesano e 14 padres.

Frederico Westphalen, RS
Os serranos de Frederico Westphalen comemoram, solenemente, o Dia de São Junípero Serra com Missa 
celebrada pelos Padres Héctor Adrian Córtez Tojedo e Evandro Mazaretti, contaram com a presença dos 
seminaristas da diocese. 
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30ª. Romaria Nacional do Movimento Serra
Aparecida (SP), 18 e 19 de novembro de 2017

Sob a proteção da Mãe Aparecida e as bênçãos do Pai do Céu, o Movimento 
Serra acaba de realizar sua trigésima Romaria Nacional ao Santuário de Aparecida. 
Sem dúvida uma bênção ao comemorar, junto à pequena imagem de Nossa Senhora 
da Conceição, os 300 anos de sua aparição milagrosa nas águas do Rio Paraíba do Sul.

A peregrinação contou com a presença, colaboração e palavra amiga, de entu-
siasmo e de orientação dos Senhores Bispos Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Apa-
recida que proferiu magnífica palestra; Dom Bruno Elizeu Versari, Bispo da Diocese de 
Campo Mourão (PR) e do Assistente Episcopal do Movimento Serra, Dom Angélico 
Sândalo Bernardino, Bispo Emérito de Blumenau (SC).

Estiveram presentes em torno de oitocentos serranos, dentre eles o Presidente e o 
Secretário do Serra Internacional e sua DD. Esposa; mais de 30 seminaristas e inúmeros 
Sacerdotes Assistentes Eclesiásticos. Destaque especial merece o Distrito 131 - Campo 
Mourão (PR) que, além de seu Bispo, Padres Jurandir e Ricardo, Frei Manoel e três 
religiosas, esteve presente com 22 seminaristas. Fato inédito em nossas romarias.

Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nós vos agradecemos tanto cari-
nho, tanto cuidado, em vosso Santuário e em nossa missão Serra. Ensinai-nos a viver 
com gratidão e fidelidade a missão de serranos vocacionistas que assumimos. Amém!

Jovens seminaristas
Diocese de Campo Mourão, PR (22), de Cachoeiro de 
Itapemirim, ES (5), de Volta Redonda, RJ (3) e de Campo 
Grande, MS (1). 

Pe. Ricardo Arica Ferreira 
Reitor do Seminário São José, de Campo Mourão, com 
a IS Lurdes Tonet e seminaristas, na Oração da Manhã 
da Romaria.
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Dom Bruno Elizeu Veresari 
Presidindo a Celebração Eucarística do Sábado, acompa-
nhado por Dom Angélico Sândalo Bernardino, Sacerdo-
tes e seminaristas. 

Irmãs Serra Gracinha  
e Maria Ilda
Oração da Manhã do Sábado, no Se-
minário Santo Afonso.

Irmã Serra 
Alexandrina 
Caicó (RN), relatando a situação do 
Movimento Serra em seu Distrito.

IS. Sônia Baccaro
Presidente de CS, de Curitiba (PR); 
Gracinha, Coordenadora Regional 
LESTE I, de Petrópolis (RJ) e Maria 
Ilda, Coordenadora Distrital 176, de 
Volta Redonda (RJ), presença mar-
cante, na Romaria.

Pe. Jurandir Coronado Aguilar
Pároco da Catedral de Campo Mourão (PR), dando seu tes-
temunho de Assistente Eclesiástico do Movimento Serra.

IS Alcides Dachery 
Presidente do Conselho Nacional Ser-
ra do Brasil com o Presidente do Serra 
Internacional e sua DD. Esposa.

IS Marcílio Augusto e 
Esposa Hilda 
Comunicando a realização, dos dias 
26 a 28 de outubro de 2018, de gran-
de Encontro Nacional do Movimento 
Serra, em Recife (PE). 
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Meu querido irmão e amigo diác. Ulysses,
Deus em sua misericórdia e ternura, derramou abundantes graças sobre nosso Movimento peregrinando 

em Aparecida. Retornei a São Paulo, dando graças a Deus, com as palavras da Mãe de Jesus: “ Minha alma 
engrandece ao Senhor por tudo quanto realizou nestes dias, em e através, de nosso SERRRA. Bendigo a Deus 
por sua pessoas, vibrante, atuação. Que Jesus o conserve dedicado discípulo missionário na construção do Reino 
feito de misericórdia, amor e paz. Obrigado por sua fraterna mensagem que acabo de receber. Saudações, a sua 
amada esposa e a toda família. Abraço forte e continue, por favor, rezando por seu irmão e amigo. D. Angélico

Querido amigo Sebben 
Nestes anos todos que meus pais fazem a romaria a Aparecida vejo-os chegar com o coração aquecido, 

enternecido pelo amor da mãe Aparecida. Graça maior nenhum filho pode querer receber do que ver o amor 
dos pais abençoado pelo amor maior. O comentário de papai é que o ponto alto da Romaria foi a palestra de 
Dom Orlando e a animação do  assistente episcopal Dom Angélico que consegue com sua alegria contagiar a 
todos. Agradece sua presença e empenho em carregar tatuado no peito movimento Serra. Scardueli

Jovem Adria-
na Simões, 
CS de Belém-Batis-
ta Campos, dando 
seu testemunho de 
amor ao trabalho 
vocacional, aos vo-
cacionados e consa-
grados e ao Movi-
mento Serra.

Presidente Alcides Dachery 
Falando aos participantes da Reunião Ordinária da Diretoria 
Executiva do Conselho Nacional Serra do Brasil, em Aparecida.

Saudação do Papa Francisco
“Saúdo todos os peregrinos do Brasil e 

de outros países de língua portuguesa, particu-
larmente os diversos grupos de sacerdotes, re-
ligiosos e fiéis brasileiros residentes em Roma, 
que vieram a esta Audiência para dividir a ale-
gria pelo jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora 
Aparecida, cuja festa se celebra amanhã”, dis-
se o Papa Francisco durante a audiência geral 
de 11 de outubro de 2017, Praça de São Pedro. 
“A história dos pescadores que encontraram no 
Rio Paraíba do Sul o corpo e depois a cabeça 
da imagem de Nossa Senhora, e que foram em 

seguida unidos, nos lembra que neste momento difícil do Brasil, a Virgem Maria é um sinal que impul-
siona para a unidade construída na solidariedade e na justiça. Que Deus os abençoe”, concluiu o Papa.
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Volta Redonda, RJ
Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano; Padres 
Sérgio e Samuel; seminaristas e serranos presentes 
ao Encontro Vocacional lá realizado no início de 
outubro passado.

Almenara, MG
Pe. João Amaral Rocha, 
Reitor do Seminário São 
João Batista, da diocese 
de Almenara, com os se-
minaristas. Esse Seminá-
rio foi contemplado com 
auxilio de cinco mil reais, 

“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”
O Papa Francisco convida a Roma  jovens do mundo – 

também jovens não crentes – à um encontro pré-sinodal, de 
19 a 24 de março de 2018.  “Esta iniciativa, disse o Papa, se 
insere no caminho de preparação para a próxima Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos, que será sobre o tema  “Os jo-
vens, a fé e o discernimento vocacional” e que terá lugar em 
outubro de 2018. Com tal caminho, a Igreja quer colocar-se 
à escuta da voz, da sensibilidade, da fé e também das dúvi-
das e críticas dos jovens. Por isso, as conclusões da Reunião 
de março serão transmitidas aos Padres Sinodais”. Uma nota 
da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos recorda que essa 
iniciativa permitirá aos jovens exprimir suas expectativas e seus desejos, como também suas 
incertezas e preocupações,  nas complexas situações do mundo de hoje”. A fase de consulta  já 
começou, com a publicação do “Documento Preparatório” e do “Questionário”, com a abertura 
do site on-line onde estão inseridos um questionário para os jovens e informações do Seminário 
Internacional sobre a condição do mundo juvenil, realizado no último mês de setembro.

Seminaristas

pelo Fundo Vocacional Junípero Serra do CNSB. Na 
segunda foto S.Ex.a Dom José Carlos Brandão Ca-
bral, em solenidade de ordenação de novo Sacerdo-
te, em sua Igreja Particular de Almenara.  
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Expansão
Contagem, MG
Tendo à frente os IS Gilvandro e Elizabet, a 
CS Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de 
Contagem é, agora, integrada pelos membros 
do grupo do Terço dos Homens. Eles passaram 
a rezar, de forma comprometida, pelas vocações 
Sacerdotais, Religiosas e Missionárias.

Volta Redonda, RJ
Mais uma nova Comunidade Serra é fundada 
pela IS Maria Ilda, desta vez é a denominada São 
José do Açude. Na foto são vistos seus membros 
reunidos para a oração.

CS São Geraldo 
Também de Volta Redonda, RJ, comemorando, 
com Missa e confraternização, seu aniversario 
de fundação. 

Barra Mansa, RJ
Membros da Comunidade Serra São José, que 
tem como seu Presidente a IS Mariza Meireles de 
Freitas. Serranas comprometidas com a oração 
em favor das vocações de especial consagração.

CS Santa Rita de Cássia 
Presidida pelo IS João Otávio de Almeida, 
também de Barra Mansa. Acaba de ser fundada 
pela IS Maria Ilda, Coordenadora Distrital 176.

CS de Chalet, Barra do Pirai 
Que tem na coordenação o IS João Adão. Com 
eles a IS Maria Ilda, Coordenadora Distrital 176 
que é responsável pela magnífica expansão do 
Movimento Serra no Distrito.
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Saiba a diferença entre cristão e católico 

Em Atos dos Apóstolos (11,26) vemos que foi 
na cidade de Antioquia que os discípulos de Jesus 
foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. En-
tão percebemos que cristão não é um título, mas sim 
uma forma de viver, uma conduta pautada na pessoa 
de Jesus Cristo. Então o que realmente é ser cristão? 
Ser cristão não é apenas dizer que acredita em Jesus, 
ou que acha interessante o que ele fez e falou. A fé 
em Jesus deve levar a um testemunho dele, numa 
comunidade que também acredita nele, como dis-
se Jesus: “onde dois ou mais estiverem reunidos em 
meu nome, Eu estarei no meio deles” (Mt 18, 20). 
Sendo assim, ser cristão é seguir Jesus e identificar-
-se com Ele. Ser cristão é estar comprometido com 
a Verdade, que é Cristo. A fé em Jesus deve gerar 
comprometimento com a causa do Reino de Deus. 
Ser cristão é querer ser continuador de sua missão 
e do seu jeito de amar no mundo. A pessoa se torna 
cristã no dia do seu batismo, quando passa a deixar 
o Espírito Santo de Deus conduzir sua vida.

Todo católico é cristão, mas nem todo cristão é 
católico. Pois alguns seguidores de Jesus não perten-
cem à Igreja Católica. Muitos seguidores de Jesus se 
identificam como cristãos, mas não como católicos, 
como é o caso dos protestantes e ortodoxos. O cristão 
católico aceita a plenitude da fé revelada por Cristo e 

contida: na Sagrada Escritura, no Magistério da Igreja 
e na Tradição. O Católico participa dos Sacramentos e 
reconhece a autoridade do Papa (sucessor de Pedro) e 
dos Bispos (sucessores dos apóstolos). A Igreja cons-
tituída pelos cristãos católicos é una – santa – católica 
e apostólica. Essas quatro características são tomadas 
da profissão de fé dos Concílios de Nicéia e Constan-
tinopla e mostram 4 aspectos fundamentais da Igreja 
Católica: sua unidade, sua santidade, sua universali-
dade e sua base apostólica (nos discípulos que viram 
e tocaram Cristo).

A Igreja se chama católica, porque acolhe em 
seu interior todos os seguidores de Cristo, de to-
dos os tempos e lugares. “Ide por todo o mundo e 
pregai o Evangelho a todos os povos” (Mc 16,15). 
Então, muito mais do que falar de diferenças, deve-
mos olhar nossa semelhança, que está na fé em Jesus 
Cristo e no desejo de continuar levando seu Evan-
gelho a todas as pessoas. Que Cristãos e Católicos 
em todos os tempos e lugares, possam realmente dar 
testemunho de pertença a Cristo e de sinceridade em 
fazer a vontade do Pai, vivendo sempre o manda-
mento do amor e do respeito ao próximo. Pois Jesus 
disse que nossa maior identidade de discípulo está 
na vivência do amor: “Nisto reconhecerão que sois 
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.

http://www.a12.com/biblia/novo-testamento/atos_dos_apostolos/11/26
http://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_mateus/18/20
http://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_marcos/16/15
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Serra em Ação

Volta Redonda, RJ
Membros da Comunidade Serra Imaculado Coração de 
Maria - Casa de Pedra, que tem como Presidente o IS 
Sancler Bonifácio dos Reis. São vistos por ocasião das 
comemorações dos 5 anos de existência.

Chapadão do Céu, GO
A Comunidade Serra de Chapadão do Céu, que tem na 
presidência o IS Issa Mamed, recebe a visita da IS Genilda 
Florizete, Coordenadora Distrital 161, de Mineiros. 

Mineiros, GO
Membros da Comunidade Serra de Mineiros, contribuindo 
com o seminário por ocasião da “Festa da Pizza’. Os serra-
nos de Mineiros têm demonstrado grande amor pelos vo-
cacionados e consagrados, contribuindo grandemente, não 
só com a oração, mas também com o trabalho vocacional. 
Seu atual presidente é o IS Hamilton Moraes Martins.

Curitiba, PR
IS Edgadr Pimentel com seus familiares, festejando aniversario de seu irmão mais idoso e com seminaristas, após 
encontro em que falou sobre o carisma do Movimento Serra e as vocações de especial consagração.
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Cascavel, PR
Posse da nova Diretoria da CS de Cascavel, dada pelo Coor-
denador Distrital 131 IS Jorge Luiz Tonet. Assumiu a presi-
dência o IS Sergio Grapegia. Esteve presente, igualmente, 
o IS Pedro Schedler, Coordenador Regional SUL II.

Campo Mourão, PR
Jovens vocacionados (32) em estágio de discernimento, no 
Seminário Diocesano, sob a coordenação do Pe. Ricardo. 
O Movimento Serra esteve presente, colaborando com a 
alimentação. 2ª. foto: Festa Junina no mesmo seminário 
São José, de Campo Mourão, promovida pelos membros 
do Movimento Serra, com os seminaristas do Propedêutico.

IS Antônio Geraldo Pilan, 
Presidente da CS de Ribeirão Preto e funcionários da 
rádio local, por ocasião de entrevista em que falou a 
respeito do Movimento Serra. 

Ribeirão Preto, SP
Pe. Márcio Luiz de Souza, por ocasião de sua ‘despedida’ 
como Assistente Eclesiástico da CS de Ribeirão Preto. 
Pe. Márcio foi aprofundar seus estudos, em Roma, onde 
se encontra.

Marília, SP
Os membros da Comunidade Serra de Marília, sob a presidência da IS Júlia F. de Oliveira, contando sempre com o apoio 
e incentivo da IS Elisabete Satomi Zaha, Coordenadora Distrital, são vistos prestando homenagens aos Sacerdotes. 

Pe. Marcus Vinicius de Miranda 
É o novo Assistente Eclesiástico da CS de Ribeirão Preto. 
É visto com os serranos, por ocasião da Missa de sua posse. 
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Atualidades
Convenção do Distrito 56 - Asunción, Paraguay

Pe. Ulfe, Assistente Eclesiástico do Serra de 
Montevideo, por ocasião da Convenção do Distrito 
56 - Uruguay e Paraguay, ocorrida em Asunción. Lá 
estiveram nossos representantes Affonso Iannone, 
de São Paulo e José Ginaldo de Jesus, de Aracaju, 
que representaram o Brasil no importante aconteci-
mento e proferiram palestras.
________________________________________

Mais um mártir cristão no Paquistão 
Um homem 

de 38 anos, Indar-
yas Ghulam, mor-
reu, a 13 de agosto,  
na prisão de Laho-
re, acusado, junto 
com outros 41 cris-
tãos, de ter partici-
pado do linchamento de dois muçulmanos. Como 
indica a Rádio Vaticano, precisando que o episódio 
teria ocorrido após os atentados contra duas igrejas, 
de Youhanabad em março de 2015, que provocou 19 
mortos e 70 feridos.  O Procurador Syed Anees Shah 
ofereceu a ele e a outros prisioneiros a conversão 
ao islã, em troca da liberdade, oferta recusada por 
Indaryas. O fato, admitido pelo próprio Procurador, 
foi denunciado na mídia paquistanesa. Indaryas dei-
xa três filhas, de 12, 10 e 6 anos e a mulher Sha-
bana, de 36. A British Pakistani Christian Associa-
tion (BPCA) recorda que, com sua morte, sobe para 
cinco o número de cristãos assassinados na prisão: 
Robert Danish (2009), Qamar David (2011), Zubair 
Rashid (2015) e Liaquat Mashi (2016).

Canonizados 30 mártires brasileiros 
Em 1645, mora-

dores do Rio Grande 
do Norte resistiram aos 
holandeses. Mais de 80 
pessoas foram mortas. 
Foi na Capitania do Rio 
Grande do século 17 
que viveram os homens, 
mulheres e crianças que 
se tornaram os novos santos brasileiros no dia 15 de 
outubro último, quando canonizados pelo Papa Fran-
cisco. De  uma só vez, trinta fiéis mortos pelos holan-
deses calvinistas nos massacres de Cunhaú e Uruaçu, 
em 1645, no Rio Grande do Norte. Naquela época, 
os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil, pois 
tinham interesse nos engenhos de cana-de-açúcar. Os 
comandos, no país, partiam de Pernambuco. Além do 
objetivo econômico, entretanto, os invasores tenta-
vam impor a religião calvinista por onde passavam, 
e não toleravam a fé católica, segundo conta o padre 
José Neto, pároco de Canguaretama, na Grande Na-
tal. O próprio Papa dispensou comprovação de mila-
gre atribuído aos mártires, mas existem pessoas que 
atribuem ações milagrosas a eles. Segundo a Arqui-
diocese de Natal, serão canonizados (nem todos têm 
os nomes identificados): Pe. André de Soveral; Pe. 
Ambrósio Francisco Ferro e mais 28 leigos.
________________________________________

Vaticano cunha moedas pelo centenário       
das aparições de Fátima

O Vaticano cunhou moe-
das de dois euros, dedicada aos 
três pastores videntes da Virgem 
Maria em Fátima, por ocasião do 
centenário das aparições marianas 
em Portugal. O modelo foi feito pela 
artista Orieta Rossi, baseado em uma famosa foto-
grafia dos três pequenos pastores, Lúcia, Jacinta e 
Francisco, e tendo como fundo a basílica do santuá-
rio, construída no lugar das aparições de 1917, que 
é visitada todos os anos por centenas de milhares de 
peregrinos. Em 13 de maio passado, por ocasião do 
centenário das aparições marianas, o Papa Francisco 
estava no santuário, e canonizou os dois pastores: 
Jacinta e Francisco Marto. A Irmã Lúcia, que mor-
reu em 2005, foi proclamada Serva de Deus, e o pro-
cesso de beatificação está em andamento.
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A relíquia de São Nicolau 
O presidente do 

Pontifício Conselho 
para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos, 
o Cardeal Kurt Koch, 
declarou ao L’Osser-
vatore Romano, que a 
acolhida que a relíquia 
de São Nicolau recebeu 
na Federação Russa, onde foi venerada por mais de 
2,5 milhões de fiéis, foi um grande acontecimento 
ecumênico. Foi “muito importante porque a venera-
ção das relíquias pode ajudar a envolver os fiéis no 
esforço pelo diálogo. De fato, é bonito que os líderes 
das Igrejas se encontrem, mas é muito importante 
que também o povo o faça”, disse. São Nicolau é um 
dos Santos mais venerados no mundo, reconhecido 
por fiéis de diferentes Igrejas e Confissões cristãs, 
como defensor dos fracos e dos perseguidos, pro-
tetor da infância, dos marinheiros, das crianças. A 
substancial universalidade de seu culto, que alimen-
tou riquíssimas tradições populares, acabou criando 
uma verdadeira ponte entre o Oriente e o Ocidente.
________________________________________

Santa Rosa de Lima                                            
“um lírio entre os espinhos” 

O enviado do 
Papa, o cardeal Raúl 
Eduardo Vela Chiri-
boga, no exterior da 
catedral de Lima, uma 
missa solene em recor-
dação dos 400 anos da 
morte de Santa Rosa de 
Lima, no fechamento 
do Ano Jubilar. O cardeal Arcebispo emérito de Qui-
to, nessa celebração, leu a mensagem enviada pelo 
Papa Francisco: “A gloriosa Santa Rosa de Lima, que 
cresceu como um lírio entre os espinhos (Ct 2: 2), tor-
nou-se amiga do Senhor desde a infância, tanto que, 
desde uma idade jovem, consagrou sua virgindade e 
começou a cultivar as virtudes”. O Santo Padre conti-
nua na missiva: “Desde então, inflamada pelo exem-
plo da intercessão da Santíssima Virgem Maria e de 
Santa Catarina de Siena, ela ofereceu plenamente sua 
vida a Deus, usando o hábito das Irmãs da Terceira 
Ordem Regular dos Pregadores, entregue à penitência 

e à oração, e ardendo com uma paixão amorosa para 
ganhar a vida eterna em Cristo a todos os pecadores e 
nativos”. “Mas também, inflamada - indica o sucessor 
de Pedro - pelo amor de toda a criação, como a filha 
espiritual de São Domingos, frequentemente convi-
dou animais, flores, ervas e toda criatura viva para 
louvar o Criador. Não por acaso, então, foi declarada, 
por nosso Predecessor Clement X, Patrona Celestial 
das Américas, das Filipinas e das Índias Ocidentais”.
________________________________________

Encontro da Rede Mariana Europeia 

O Santuário de Fátima acolheu um encontro do 
Réseau Marial Européen, que integra 21 santuários. O 
crescimento do fenômeno das peregrinações, no início 
do chamado Terceiro Milênio, em todas as religiões, a 
relativização das fronteiras e o sentido da necessidade 
de trabalho em conjunto, por uma Europa espiritual, 
levaram a que fosse criado o Réseau Marial Euro-
péen.  Por outro lado, o papel providencial de Maria na 
nova evangelização, o diálogo ecumênico e as questões 
inter-religiosas, e a própria existência de estruturas de 
colaboração entre santuários, foram outros dos aspetos 
que levaram à constituição do Réseau. Por ser um ano 
jubilar em Fátima e para assinalar também a celebra-
ção dos 100 anos das Aparições de Nossa Senhora na 
Cova da Iria, os trabalhos da reunião anual do Réseau 
Marial Européen vão decorrer este ano no Santuário de 
Fátima. Iniciaram o 26 de setembro com uma sessão de 
boas-vindas seguida da oração de vésperas. Os 21 san-
tuários que integram a rede são: Altötting (Alemanha); 
Banneux (Bélgica); Brezje (Eslovênia); Csíksomlyó 
(Roménia); Czestochowa (Polônia); Einsiedeln (Suí-
ça); Fatima (Portugal); Gibraltar; Knock (República da 
Irlanda); Levoca (Eslováquia); Loreto (Itália); Lourdes 
(França); Máriapócs (Hungria); Mariazell (Áustria); 
Marija Bistrica (Croácia); Malta; Vilnius (Lituânia); 
Walsingham (Inglaterra); Zaragoza (Espanha); Zar-
vanyzia (Ucrânia); Mátraverebély (Hungria).
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Relatório

Almenara, MG  
Pe. João Amaral Rocha e seminaristas do Semi-
nário Maior São João Batista, por ocasião de vi-
sita que o Presidente e o Secretário Executivo do 
CNSB lhes fizeram.

Contagem, MG
Presidente Alcides Dachery, IS Alcivando e 
Secretário Executivo do CNSB, em reunião realizada 
com o grupo do ‘Terço dos Homens’, em Contagem. 
Eles passaram a fazer parte, também, do Movimento 
Serra e a rezar pelas vocações.

Paraopeba, MG
Casal  Helder Luiz e Elma Rodrigues ao receberem, 
carinhosamente, os serranos Dachery e Sebben, em 
sua residência, onde foram gentilmente hospedados 
e conduzidos a Ouro Preto e Belo Horizonte.  

Belo Horizonte, MG
O Secretário Executivo do CNSB teve a alegria e graça de visi-
tar S. Eminência Dom Serafim Cardeal Fernandes de Araújo, em 
Belo Horizonte. Com ele manteve longo diálogo, em que foram 
recordados importantes momentos da presença do ilustre Cardeal 
em eventos do Movimento Serra, no Brasil. Foram momentos de 
grande emoção e bênção. 

Ouro Preto, MG
Com a ilustre presença e protagonismo de S. Ex.a Dom 
Francisco Barroso Filho, Bispo Emérito de Oliveira 
(MG), aconteceu, em Ouro Preto, magnífico Encontro 
Serra, que contou com a presença de serranos dos Dis-
tritos 104 e 129: Ouro Preto, Oliveira, Belo Horizonte, 
Paraopeba, Itabirito, Teixeiras, Mariana, Santo Antô-
nio do Amparo, Bom Sucesso e Piracema.
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No dia 03 de setembro de 2017, estivemos na 
cidade de Frederico Westphalen, no Estado do Rio 
Grande do Sul, participando do encontro Distrital 
de Aprofundamento Espiritual e Formação Serra, 
organizado pelo coordenador distrital Is Mário Luis 
Sponchiado, com auxílio do casal presidente Nelcy 
Calegari/Arlindo. Estavam presentes as comunida-
des de Passo Fundo e Frederico Westphalen, em nú-
mero aproximado de sessenta membros participan-
tes. Tivemos o prazer de nos encontrarmos lá com 
os Irmãos Nelson Varisco, coordenador do Regional 
Sul-III e Nelso Costella, diretor do Fundo Vocacio-
nal Junípero Serra. Foram palestrantes: A senhora 
Célia Fagan Zanchet que, a propósito do Ano Maria-
no, proferiu interessantíssima palestra sobre Maria 
Santíssima, encantando e emocionando a todos os 
participantes do encontro.  

Dom Antônio Carlos Rossekeller, DD. Bispo 
daquela diocese, falando sobre a situação vocacio-
nal, informou que atualmente conta com sessen-
ta seminaristas e que, no final deste ano, ordenará 
cinco novos sacerdotes. Disse de sua alegria por 
contar com uma Comunidade Serra em sua dioce-
se, tecendo elogiosas considerações sobre o grupo, 
sua espiritualidade, suas orações pelas vocações e 
envolvimento nas atividades em prol do Seminário 
que, recentemente foi totalmente reformado. De-
monstrou vivo interesse de contar com mais duas 
comunidades Serra em sua diocese, indicando as 
cidades onde poderiam ser criadas, isto é: Nonoai e 
Três Passos, oferecendo-se inclusive para acompa-
nhar a comissão de serranos nas visitas aos padres 
daquelas paróquias. 

Fizeram uso da palavra o Is Nelson Varisco, 
fazendo um relato de sua atuação no Regional e o Is 

Alcides Dachery, Presidente do Conselho Nacional, 
abordando os assuntos: Fortalecimento das Comu-
nidades em dificuldade, Trimestralidades, Assina-
turas da Revista, Congresso Sacerdotal de Recife e 
30ª Romaria Nacional de Aparecida. Foi concedida 
a palavra aos presidentes das comunidades, para ex-
porem a situação delas. O Is Plínio Grazziotin, com 
quase noventa anos de idade e fundador da comu-
nidade Serra de Passo Fundo, deu um emocionante 
testemunho sobre sua atuação na história do Serra 
naquela cidade e no distrito. 

Como gesto concreto é elogiável, podemos 
destacar que todos os participantes do encontro 
compareceram a um almoço em benefício da entida-
de que acolhe dependentes químicos para tratamen-
to no município de Frederico Westphalen. 

O encontro foi encerrado com a Santa Mis-
sa, presidida pelo Assistente Espiritual Mons. Luis 
Dalla Costa, com a participação do padre Vice-rei-
tor do Seminário e vários seminaristas, na cape-
la do Seminário. Como ponto positivo, podemos 
afirmar que as duas comunidades do distrito con-
tinuam atuantes e fortes e que, em breve, podere-
mos contar com mais duas novas comunidades. 
Colhemos o ensejo para expressar nosso sincero 
agradecimento a todos os irmãos e irmãs, pelas de-
monstrações de amizade e companheirismo espe-
cialmente, aos casais Mario Sponchiado/Maria de 
Fátima e Normando Bambini/Dorvalina, por nos 
acolher na Rodoviária, nos acompanhar durante 
todo o tempo e nos deixar novamente na rodoviá-
ria, altas horas da noite, para regressarmos a nossa 
cidade de origem. 

Alcides Dachery, Presidente do CNSB  

Frederico Wesphalen, RS
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Elogiável iniciativa, em Mineiros, GO

O Distrito 161, que tem na Coordenação a IS Genilda Florizete e seu 
esposo Odair, juntamente com o IS Hamilton Moraes Martins, presidente da 
Comunidade Serra Mãe de Jesus, de Mineiros, sob a orientação do Assistente 
Eclesiástico Dom Joaquim Carlos Carvalho, promoveram o ‘Dia do Convidado’, 
que consistiu em uma tarde de formação com Celebração Eucarística e admissão 
de novos membros, no encerramento.  

Foram 27 as pessoas convidadas, das quais nove foram solenemente 
agregadas ao Movimento Serra, segundo nos informou a IS Genilda. Ao importante 
encontro estiveram presentes serranos de Jataí. 

A Comunidade Serra de Mineiros é modelo de atividades vocacionais, 
especialmente de oração e conta com grande número de membros ativos. Porque 
ela continua, já por várias décadas, a caminhar numerosa e ‘sempre jovem’? O 
segredo - que não é nenhum segredo - reside no que acaba de lá acontecer: Bem 
organizado ‘Dia dos Convidados’ que também poderá ser ‘Noite dos Convidados’ 
como ocorre em outras comunidades. A idade avançada, aliada a outros fatores, é 
a principal causa do desaparecimento de muitas comunidades, especialmente as 
primeiras, fundadas no Brasil. É preciso renovar, é preciso ter, no Serra, ‘sangue 
novo’, como tem acontecido em Mineiros, o grande modelo.

sebben 


