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Magnífico acontecimento vocacional
em Belém do Pará
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Dos dias 8 a 10 de janeiro último aconteceu, em 
Belém do Pará, ‘Monte Tabor’, magnífico acontecimento 
vocacional: RENASEM - Retiro Nacional de Seminaristas. 
A Celebração Eucarística de abertura foi na Igreja da Sé 
- Catedral Nossa Senhora de Belém, presidida por S.Ex.a 
Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada por inúmeros 
Presbíteros e Diáconos, presentes. Mais de duas centenas 
de seminaristas, procedentes de várias Dioceses, participa-
ram do importante e anual acontecimento. O Movimento 
Serra esteve presente, dando sua contribuição, tanto mate-
rial, como de ordem espiritual e de animação.No
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Palavra do Presidente
Oração – Ação – Exemplo:

Vivemos o Ano do Laicato (Ano dos Leigos). Após o Concílio Va-
ticano II, a Igreja deixou de ser uma igreja clerical para tornar-se uma 
igreja laical. Até então (década de 1960) tudo recaia sobre os sacerdotes e 
religiosos, constituindo-se em um imenso peso para eles. O Concílio faz 
com que a Igreja se abra para os fiéis leigos, implicando no engajamento 
dos cristãos, homens e mulheres, casados ou solteiros passando a assumir 
as mais diversas tarefas e responsabilidades na Igreja. Surgem, então, os 
ministros da Eucaristia e da Palavra, os diversos movimentos, pastorais e 
organismos, membros das coordenações paroquiais, etc.

O Católico leigo deixa de ser o objeto para tornar-se sujeito e prota-
gonista das ações eclesiais. Nessa década, o Serra Internacional inicia sua 
caminhada no Brasil. Nós, serranos, temos consciência de que também 
somos protagonistas desta grande assembleia de evangelizadores e bati-
zados. O Papa Francisco nos diz que devemos ser “Uma Igreja em Saída”.

ORAÇÃO: Espera-se dos membros do Movimento Serra, muita 
oração. Verdadeira piedade e devoção, isto é: que busque permanente 
contato com Deus (Pai, Filho e Espírito Santo), pela intercessão de Maria 
Santíssima (nossa mãe espiritual), do nosso patrono São Junípero Serra e 
de todos os santos de nossa devoção. Muita oração pelas vocações e pro-
funda espiritualidade. A oração pode ser individual ou em grupo.

AÇÃO: Juntamente com a oração, devemos ter a ação, unindo 
devoção e atuação. Nossa missão é rezar e trabalhar. A oração sempre 
acompanhada da ação (trabalho em prol dos vocacionados e das casas de 
formação). A ação, também, pode ser individual ou em grupo, nas Comu-
nidades Serra.

EXEMPLO: O bom serrano deve ser um exemplo no meio dos 
cristãos (sal e luz). Novamente, o Papa Francisco, nos diz em pronun-
ciamento dominical na Praça São Pedro: “Não subestimem o valor do 
exemplo que tem a força de mil palavras.” As palavras movem porém o 
exemplo arrasta. Resumindo, caros Irmãos e Irmãs concito-vos a viver-
mos a Oração, acompanhada da Ação e do Exemplo.

Is Alcides Dachery 
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Os anjos são ‘irmãos’ na vocação, e o Senhor 
os envia para nos acompanhar no caminho da vida. 
Esse fato nos indicou o papa Francisco na missa 
celebrada na Casa Santa Marta, na Festa dos arcan-
jos Miguel, Rafael e Gabriel. “Somos – por assim 
dizer – ‘irmãos’ na vocação. E eles estão diante 
do Senhor para servi-lo, louvá-lo e também para 
contemplar a glória do rosto do Senhor. Os anjos 
são os grandes contemplativos. Eles contemplam 
o Senhor; servem e contemplam. Mas também o 
Senhor os envia para nos acompanhar no caminho 
da vida”, disse o Papa. E explicou que Miguel, Ga-
briel e Rafael têm um “papel importante no nosso 
caminho rumo à salvação”.

O Grande Miguel é que declara guerra ao 
diabo”, ao “grande dragão”, à “velha serpente” que 
“perturba a nossa vida”, seduz “toda a terra habita-
da” assim como seduziu a nossa mãe Eva com argu-
mentos convincentes e depois, quando caímos, nos 
acusa diante de Deus. O Papa lembra que o demô-
nio, como a serpente, começa a seduzir: “Mas coma 
o fruto! Lhe fará bem, lhe fará conhecer muitas coi-
sas.” E depois quando caímos diz: “É um pecador, 
é meu!,  levo-o comigo”. E Miguel declara guerra. 
“O Senhor lhe pediu que declarasse guerra. Para nós 
que estamos em caminho nesta vida rumo ao Céu, 
Miguel nos ajuda a declarar guerra ao diabo, a não 
nos deixar seduzir”.

Gabriel, “o outro arcanjo de hoje que traz as 
boas notícias; aquele que levou a  notícia a Maria, a 

Zacarias, a José”, a notícia da salvação. E ajuda-nos 
no caminho, quando “esquecemos” o Evangelho de 
Deus, que “Jesus veio conosco” para nos salvar. O 
Papa indica que o terceiro arcanjo que celebramos 
hoje é Rafael, aquele que “caminha conosco” e que 
nos ajuda neste caminho. A quem devemos pedir 
evitar a “sedução de dar um passo errado”.

Eis, então os nossos companheiros ao serviço 
de Deus e da nossa vida que Francisco hoje nos en-
sina a rezar de maneira simples:

“Miguel, ajude-nos na luta; cada um sabe qual 
luta tem em sua vida hoje. Cada um de nós conhece 
a luta principal, que faz arriscar a salvação. Ajude-
-nos. Gabriel,  traga-nos notícias, traga-nos a Boa 
Notícia da Salvação, que Jesus está conosco, que 
Jesus nos salvou e nos dê esperança. Rafael, segure 
a nossa mão e nos ajude no caminho para não er-
rarmos a estrada, para não permanecermos parados. 
Sempre caminhando, mas ajudados por você”.

Miguel, ajude-nos na luta; Gabriel, traga-nos notícias de esperança; 
Rafael nos ajude para não errarmos a estrada
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Os anjos nos acompanham no caminho da vida 
Papa Francisco

Deus dá as batalhas mais difíceis 
aos seus melhores soldados.
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Maio é mês de Maria, mãe de Jesus e nossa! Neste mês, vibramos com 
o “Dia das Mães”, prestamos carinhosa homenagem a todas as mães, com 
especial carinho às mães que integram nosso Movimento SERRA!

A mãe, neste mundo, é a criatura mais parecida com Deus, que é Pai e é 
Mãe ! Garret dizia e concordo com ele: “A mãe é a mais bela obra de Deus !.

Nela a vida é acolhida, aconchegada, desenvolvida, alimentada; é dada 
à luz! Em gesto de imensa entrega, Jesus nos deu sua mãe, por nossa mãe!

Poetas proclamam a respeito das mães e gosto de repetir com eles:
- “ Vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma santa escu-

tando o que a outra santa dizia”,
- “ Venerai as mães ! Elas são as genetrizes dos santos, dos heróis e dos 

poetas e uma delas, a mais santa entre todas, viu desabrochar, em seu seio, um 
Menino que é Deus “.

Com alegria, celebramos as Mães um dia  no ano, para acolhê-las, amá-
-las, todos os dias. Mãe é mãe; antes de quaisquer adjetivos ou situações e, na 
condição de ser mãe, deve ser respeitada, acolhida, amada. Tantas espécies de 
mães! Mães que o são como devem ser; como não devem ser, e quando não 
deveriam ser! Sejam todas amadas, respeitadas, honradas. De maneira especial, 
mães enfermas, imersas nas mais adversas dores, sejam abençoadas. As que ain-
da peregrinam na terra, recebam mossa gratidão, ternura, carinho. As que parti-
ram para a eternidade, junto ao Deus Amor onde se encontram, velem por nós!

Abraço carinhoso às amadas, lindas Mães, que pertencem ao nosso Mo-
vimento SERRA, entusiasmando a todos nós no urgente trabalho que é a razão 
de ser de nosso Movimento: estarmos a serviço da Pastoral Vocacional, dos vo-
cacionados e dos consagrados presbíteros, religiosos, religiosas, missionários!

Confiantes, suplicamos: Mãe das Mães, Maria, abençoai, protegei, a to-
das as Mães neste vasto mundo e nova época em que estão imersas!

D. Angélico Sândalo Bernardino, 
Assistente Episcopal do Movimento Serra

Mãe das Mães, Maria!
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Como o tema do LAICATO ganha destaque 
na ação da Igreja neste ano (2018), os estudiosos da 
MARIOLOGIA têm sido chamados a refletir a fi-
gura da Mãe de Jesus relacionada com os LEIGOS. 
Eles são aqueles cristãos que têm na Igreja lugar de 
destaque no seguimento de Jesus Cristo, testemu-
nhando a fé por meio de funções temporais, orde-
nando- as segundo o projeto divino (LG 75).

Veja como Maria, a Primeira Discípula,  é modelo 
de testemunho e serviço para os LEIGOS:

1. A serviço do outro: Maria foi às pressas servir a 
prima Isabel que estava grávida.

2. Colocando-se à disposição do Senhor: Diante do 
anúncio do anjo de que estava sendo convidada 
a participar do Plano de Deus, ela respondeu: eis 
aqui a serva do Senhor.

3. Levando os que lhe estão próximos para o con-
tato com Deus: Maria apresenta seu filho Jesus 
no Templo.

4. Participando da vida social que lhe dizia res-
peito: Presente no casamento em Caná, Maria 
socorre os noivos, indicando que seu Filho ali 
está. Ela indica o caminho: “fazei tudo o que 
ele vos disser”.

5. Ainda participando do casamento em Caná, Maria 
socorre os noivos: eles não têm mais vinho, disse 
Maria a Jesus,  sabendo que ele podia mudar os fatos.

6. Presença nas horas difíceis e de sofrimento: Maria é 
referência quando os discípulos vão perder o Mes-
tre e se torna Mãe deles: “Filho, eis aí sua mãe”.

7. Presença na comunidade com os discípulos: em ora-
ção à espera do Espírito Santo, Ela vê surgir a Igreja.

Conclusão: As atitudes, a presença, a vida de 
Maria levam para a pessoa do Seu Filho, o Redentor 
do mundo. As atitudes, a presença, a vida do leigo 
levam para a pessoa de Jesus, o Salvador.

Pe. César Moreira, CSsR, 
Diretor da Academia Marial de Aparecida, SP

Inspirações de Maria para os leigos

Protagonismo dos cristãos leigos 
“Sabemos que na Igreja há uma grande participa-

ção, intervenção e presença do laicato, mas por vezes 
isso é esquecido e pouco valorizado. Por isso, nós como 
Comissão Episcopal queremos um período forte, um ano 
dedicado aos nossos queridos leigos e leigas.” “Na histó-
ria da Igreja do Brasil realmente nós não podemos desco-
nhecer a importância da família e do leigo na Igreja, pois 
sem a família e sem o leigo a Igreja desapareceria. Para 
a transmissão da fé a gente tem que realmente levar em 
consideração que os leigos são importantíssimos”. CNBB
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Destaques

Dom Francisco Barroso Filho
Bispo Emérito de Oliveira, MG, acaba de 
completar 60 anos de Vida Sacerdotal. É As-
sistente Eclesiástico da CS de Ouro Preto.

Dom Celso Antônio Marchiori
O papa Francisco nomeou dom Celso Antônio Marchiori como bis-
po para a diocese vacante de São José dos Pinhais (PR), transferin-
do-o da sede episcopal de Apucarana, no mesmo estado. Ordenado 
presbítero a 6 de março de 1988, foi nomeado Diretor Espiritual 
do Seminário São José, onde, no ano seguinte, passou a exercer a 
função de Reitor até o ano de 2005. De 1991 a 1994, cursou a Es-
cola para Formadores, mantida pela Associação Transcender. Em 
1991 foi nomeado administrador paroquial do Santuário de Santa 
Terezinha do Menino Jesus, onde se tornou vigário cooperador em 
1992. De 1996 a 2005 exerceu a função de Reitor do Seminário 
Santíssimo Sacramento e de pároco da Paróquia do Santíssimo Sa-
cramento. No dia 08 de julho de 2009 foi nomeado bispo para a 
Diocese de Apucarana, sendo sua ordenação Episcopal no dia 28 
de agosto e sua posse em Apucarana no dia 02 de outubro de 2009. 
Seu lema episcopal é “In Cruce Domine (Na Cruz do Senhor).”

Dom Francisco Biasin
Bispo Diocesano de Barra do Pirai/Volta 
Redonda e Dom Roque, Bispo Auxiliar do 
Rio de Janeiro, por ocasião da Ordenação 
Presbiteral dos jovens Antônio Carlos, Ale-
xandre Barbosa, Alex e Tiago Signorine.
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Expansão

Barra do Pirai, RJ
Comunidade Serra Nossa Senhora de Lourdes. Mais uma das comunidades fundadas pela IS 
Maria Ilda, de Volta Redonda, Coordenadora Distrital 176. A Diocese de Barra do Pirai/Volta 
Redonda já possuiu mais de sessenta Comunidades Serra por ela fundadas.

Manaus, AM
Visita à Comunidade Serra São José, de Manaus, que tem na presidência a IS. Gonçala Lima de 
Alcântara. A Coordenadora Regional Osley, acompanhada da IS Ivaldina Assunção Rodrigues, 
da Comunidade Serra Belém-Castanheira, realizaram o bonito trabalho de expansão.
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1910 - Agnes Gon-
xha Bojaxhiu nasceu 
no dia 26 de agosto 
em Skopje, território 
albanês, atualmente 
capital da Macedônia. 
Foi educada numa es-
cola pública da atual 
Croácia. Ingressou na 
Congregação Mariana. 
Com o consentimen-
to dos pais, entrou no 
dia 29 de setembro de 
1928 para a Casa das 
Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em Dublin, Irlan-
da. Em 24 de maio de 1931, fez votos de pobreza, 
castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa. 
Adotou esse nome em homenagem a Santa Teresinha 
de Lisieux. 

1948 - Madre Teresa pediu, no ano de 1948, autorização 
para deixar as Irmãs do Loreto, em 12 de abril de 1948 
chegou à resposta de Pio XII, que lhe concedia a deseja-
da autorização, mas sublinhando que, embora deixando 
a Congregação de Nossa Senhora do Loreto, a Irmã Te-
resa continuava religiosa sob a obediência do arcebis-
po de Calcutá. Abandonado o hábito da Congregação 
do Loreto, a Irmã Teresa comprou um sari branco, com 
detalhes em azul e colocou-lhe no ombro uma pequena 
cruz. Foi com essa nova indumentária que passou a ser 
conhecida no mundo inteiro.

1950 - Fundou a con-
gregação das Missioná-
rias da Caridade. Dedi-
cou-se durante mais de 
40 anos aos pobres e 
aos doentes, especial-
mente, na cidade indiana de Calcutá. Atualmente a con-
gregação conta com cerca de 4.500 religiosas que traba-
lham em mais de 130 países, onde têm em torno de 700 
casas dedicadas a ajudar os mais desfavorecidos. Por 
toda a solidariedade prestada, a Ordem recebeu sanção 
canônica do Papa Pio XII, em 1950. Em reconhecimento 
a sua obra, em 1963, o governo indiano concedeu-lhe a 
medalha Senhor do Lótus.

1964 - Papa Paulo VI 
visita a Índia e rece-
be pessoalmente Ma-
dre Teresa. Na ocasião 
doou à Teresa a limusi-
ne que foi usada por ele 
durante essa visita. O veículo foi rifado e o dinheiro foi 
investido na colônia de Shanti Nagar, na cidade de Asan-
sol. O local atendia as pessoas que sofriam com lepra.

1965 - O Papa Paulo 
VI concede um decreto 
de aprovação à congre-
gação, que passa a se 
reportar diretamente ao 
Vaticano. Isso estimu-
la Madre Teresa a iniciar um processo de expansão que 
chegaria a mais de cem países.

1971 - Papa Paulo VI 
concede a Madre Teresa 
o primeiro prêmio Ja-
waharlal Nehru da Com-
preensão Internacional.

1979 - Madre Teresa de 
Calcutá recebe o Prê-
mio Nobel da Paz, em 
outubro de 1979. Na 
cerimônia de entrega, 
em Oslo, renunciou ao 
banquete e doou todo o dinheiro do prêmio aos pobres. 
Nesse mesmo ano, João Paulo II recebe a Madre, em au-
diência privada e a nomeia “embaixadora” do Papa em 
todas as nações. Muitas universidades lhe conferiram 
o título “Honoris Causa”. E em 1980, recebe a ordem 
“Distinguished Public Service Award” nos EUA.

1979 - Madre Teresa 
visitou o Brasil e este-
ve em Salvador (BA), 
onde se encontrou com 
irmã Dulce. Três anos 
depois (1982), este-
ve no Rio de Janeiro, visitando comunidades carentes, 
como a favela Marcílio Dias, na Avenida Brasil.

Santa Teresa de CalcutáSanta Teresa de Calcutá
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1985 - Madre Teresa re-
cebe do Presidente Rea-
gan, na Casa Branca, a 
Medalha Presidencial da 
Liberdade, a mais alta 
condecoração do país. 
Em agosto de 1987, vai à União Soviética e é condecorada 
com a Medalha de ouro do Comitê Soviético da Paz. Em 
agosto de 1989, realiza um dos seus sonhos, abrir uma casa 
na cidade Albânia, sua terra natal.

1990 - Após um ata-
que cardíaco, em 1983, 
sua saúde fica bastante 
comprometida e por 
isso, em 1990, solicitou 
ao papa João Paulo II 
seu afastamento do trabalho da Ordem. Seis anos mais 
tarde, ela volta a ser reeleita Madre Superiora da Ordem, 
mas já bastante debilitada.

1996 - Publicou o livro 
“Caminho de Simplici-
dade”, no qual recolhe 
a doutrina religiosa que 
impulsionou sua vida de 
dedicação aos pobres.

1997 - Madre Teresa de 
Calcutá morre no dia 05 
de setembro de 1997, 
depois de sofrer uma pa-
rada cardíaca. Seu corpo 
foi transladado ao Está-
dio Netaji, onde o cardeal Ângelo Sodano, Secretário de 
Estado do Vaticano, celebrou a Missa de corpo presente. O 
mesmo veículo que, em 1948, transportou o corpo do Mah-
atma Gandhi foi utilizado para realizar o cortejo fúnebre 
da “Mãe dos pobres”. O funeral contou com a presença de 
chefes de Estado e governantes de todo o mundo.

2002 - O Vaticano re-
conheceu um primei-
ro milagre atribuído à 
intervenção da madre 
Teresa, a cura de uma 
mulher de 30 anos de 
Bangladesh, Monika Besra, que sofria de um tumor ab-
dominal. A mulher se curou depois que as irmãs da con-
gregação a presentearam com uma “medalha milagrosa” 
da Virgem, que antes havia sido usada pela beata.

2003 - Foi beatificada 
por João Paulo II no 
dia 19 de outubro, em 
Roma, durante uma ce-
rimônia que teve a pre-
sença de 300 mil fiéis.

2015 - A Congrega-
ção para a Causa dos 
Santos (Santa Sé) con-
cluiu em julho de 2015 
as investigações sobre 
a cura miraculosa do 
brasileiro Marcilio Haddad Andrino, ocorrida na Baixa-
da Santista, na região metropolitana de São Paulo, em 
2008, afetado por uma grave doença no cérebro que se 
curou de uma forma tida como inexplicável. O Vaticano 
aceitou que as orações da mulher do paciente pela inter-
cessão de Madre Teresa foram responsáveis pela cura. 

2016 - A canonização de Madre 
Teresa de Calcutá foi celebrada 
pelo Papa Francisco no dia 4 de 
setembro de 2016, na Praça de 
São Pedro em Roma. Muitos 
fiéis e  peregrinos, autoridades 
civis e religiosas de diversos 
cantos do mundo, participaram da cerimônia que reu-
niu 120 mil pessoas.

O que você está fazendo eu não posso fazer, o que eu estou fazendo você não pode 
fazer, mas, juntos, nós estamos fazendo uma coisa bonita para Deus, e esta é a 

grandeza do amor de Deus por nós – nos dar a oportunidade de ser santos pelas 
obras de amor que fazemos, porque a santidade não é um luxo de poucos. É um de-
ver muito simples para você, para mim – você na sua posição, no seu trabalho, e eu 
e os outros, cada um de nós, no trabalho, na vida em que demos a nossa palavra de 
honra para Deus. Nós temos que transformar o nosso amor a Deus em ação viva. 

Madre Teresa de Calcutá.
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No dia a dia, quando as pessoas escutam fa-
lar sobre a Vida Religiosa Consagrada é comum 
terem muitas dúvidas, sobretudo no que se refere 
aos votos religiosos. Afinal, o que são esses votos? 
O que eles significam? Qual a importância deles 
para a vida do consagrado? Eles são necessários 
para a vivência missionária do consagrado? Para 
respondermos esses questionamentos é necessário 
entendermos o que significa a Vida Religiosa Con-
sagrada na Igreja.

A Vida Religiosa Consagrada é a forma que 
muitos homens e mulheres encontram para perten-
cerem totalmente a Deus e aderirem amorosamente 
ao projeto do Reino anunciado por Jesus. Ela resulta 
em uma vida de seguimento a Cristo que implica a 
partilha com o outro de tudo o que somos e temos: 
nossa vida, nossa história, nossos projetos, nossas 
esperanças, nossos bens, nossas preocupações, me-
dos e angústias. As pessoas que a ela pertence entre-
gam sua vida em um despojamento total a Deus, vi-
vendo em comunidade, cultivando a oração, medi-
tando a palavra de Deus e integrando-se  à missão 
evangelizadora da Igreja, dando especial atenção à 
promoção e a integração humana.

A pessoa que é chamada à Vida Religiosa 
Consagrada, após passar pelo  acompanhamento 
vocacional, é admitida em um processo formativo 
bastante especializado. Esse tem como finalidade 
proporcionar ao candidato o desenvolvimento hu-
mano-afetivo, comunitário, intelectual e pastoral. 
No final desse tempo, o candidato, visando seguir 
o exemplo de Cristo, realizará, em plena liberda-
de de consciência, a sua primeira profissão reli-
giosa, emitindo os votos de Pobreza, de Castidade 
e de Obediência.

Os votos realizados no ato da consagração 
religiosa expressam um caminho para a vivência 
radical da doação do (a) religioso (a) a Deus, toda 
a sua vida estará plenamente disponível para o se-
guimento a Cristo. Os votos têm como finalidade 
proporcionar ao consagrado (a) a ruptura de todos 

os condicionamentos humanos, sejam eles perso-
nalistas, culturais e ideológicos, sendo autêntico no 
anúncio do Evangelho realizado por ele (a). Por sua 
vez, eles são determinantes na vida missionária do 
consagrado (a), pois por meio deles rompem-se as 
amarras que o impede de servir com amor aos ir-
mãos. Eles expressam um gesto de total liberdade e 
disponibilidade.

A pobreza evangélica significa a maturidade 
em adequar os bens materiais em prol da missão 
evangelizadora, de modo que o (a) consagrado (a) 
se qualifica na solidariedade para com o próximo. 
Por sua vez, a obediência visa à maturidade plena 
do (a) religioso (a), tornando-o dócil à inspiração 
do Espírito e capaz de renunciar suas vontades per-
sonalíssimas. Já a castidade, entendida por alguns 
como a simples renúncia ao matrimônio, significa 
oferecer a Deus o holocausto dos desejos corpóreos. 
Ela tem como finalidade proporcionar ao (à) reli-
gioso (a) a liberdade dos afetos, possibilitando-lhe 
o estabelecimento de relações maduras e centradas 
para além do desejo puramente sexual.

Frater Rimar César Diniz, C.Ss.R. 
Contribuição CS de Aparecida, SP

O que são votos de pobreza, castidade e obediência?
A Vida Religiosa Consagrada e os votos religiosos

http://www.a12.com/redentoristas/vocacional/qual-a-sua-vocacao
http://www.a12.com/redentoristas/vocacional/qual-a-sua-vocacao
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Foi um grupo de serranos que, em 1973, trou-
xe a mensagem  daquele que um dia seria elevado às 
honras de BEATO e depois SANTO: JUNÍPERO 
SERRA – hoje para alegria de milhares de serranos 
e serranas de todo o mundo: SÃO JUNÍPERO SER-
RA, Patrono Universal do Movimento Serra.

Junípero era, é, será sempre um exemplo a ser 
seguido em todo o mundo. O seu “bordão” SIEM-
PRE ADELANTE (Sempre para frente) – atraves-
sou fronteiras e séculos. Orgulhosamente os ser-
ranos de todo o mundo o repetem constantemente 
SEMPRE EM FRENTE, jamais desanimar, rezando 
e trabalhando pelas Vocações Sacerdotais, Religio-
sas e Missionárias.

Essa foi a mensagem trazida por um grupo de 
serranos, em 1973, da cidade São Carlos (SP), tendo 
à frente VITÓRIO BONUCCI, um bragantino resi-
dente em terras sancarlenses. Traziam a mensagem 
do “Avante Sempre”, a mensagem do Trabalho Vo-
cacional, a mensagem do Amor aos Sacerdotes. As-
sim surgia o Serra Clube de Bragança Paulista, hoje 
Comunidade Serra de Bragança. Nomes como: Dom 
Lafayete Ferreira Alvarez, na ocasião Bispo Dioce-
sano de Bragança Paulista, Monsenhor Domingos 
Bonucci, Humberto Vanderlei de Souza Leme, Cyro 
Bueno de Oliveira, Augusto Mazzo, marcaram aque-
le início. E começaram a trabalhar e rezar. Outros 
vieram. Muita gente passou pelo “Serra” até chegar 
2017. Nestes 44 anos de caminhada muitos jovens 
foram “seguidos” desde o Propedêutico, passando 
pela Filosofia e finalmente a Teologia. Um deles vi-
ria ser Bispo da Diocese de Guanhães (MG): DOM 

JEREMIAS ANTÔNIO DE JESUS. Um trabalho 
bonito, mas sempre repetido: “fizemos apenas o que 
tínhamos de fazer, somos servos inúteis.”

Hoje o Movimento Serra está em todos os con-
tinentes do mundo. Leva a mensagem do amor e do 
trabalho vocacional a todos que se sentem chamados 
ao Sacerdócio. Tem como carisma: Leigos a Serviço  
das Vocações Sacerdotais, Religiosas e Missionárias. 
O Movimento Serra do Brasil é um Movimento da 
Igreja Católica, está agregado ao Serra Internacional 
e à Obra Pontifícia das Vocações Sacerdotais.

Estamos começando um novo ano. É 2018 
chegando. Junte-se a nós, meu irmão,  minha irmã. 
Venham trabalhar conosco. Vamos atender o apelo 
do Papa Francisco: “Não quero uma Igreja tran-
quila. Quero uma IGREJA MISSIONÁRIA.”

Geraldo Ajudarte, 
Presidente da CS de Bragança, SP

Comunidade Serra de Bragança
44 anos a serviço das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias

São essenciais, na vida cristã, a oração, 
a humildade, a caridade para com todos: 

este é o caminho para a santidade. 
Papa Francisco
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Mães Serranas

Sra. Ini Dachery 
Pelotas, RS

Sra. Maria Ilda 
Volta Redonda, RJ

Sra. Gracinha
Petrópolis, RJ

Sra. Osley Maria Rocha 
Belém do Pará

Sra.  Adriana L. Simões 
Belém do Pará

Sra.  Luiz A. de Paiva
Formosa, GO

Sra. Antônio Jorge 
Capo Mourão, PR

Sra. Margarete R. A. 
São Mateus do Sul, PR

Sra. Rita Machadso 
Ponta Grossa, PR

Sra. Elizabete S. Zaha
Marília, SP

Sra. Rita de Oliveira
Brasília, DF

Sra. Nininha 
Belo Horizonte, MG

Sra. Antonia Feltrin
Ponta Grossa, PR

Sra. Pedro Bervian 
Passo Fundo, RS

Sra. Janete Bertolini
Caieiras, SP

Sra. Oraida Medeiros
Pelotas, RS
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No mês de Maria, nossa homenagem às mães Serra, 
exemplo de amor, oração e trabalho em favor das  
vocações Sacerdotais, Religiosas e Missionárias.

Sra. Ney de S. Andrade
Oliveira, MG

Sra.  Celia Maria
Curitiba, PR

Sra. Aracain
Campo Mourão, PR

Sra. Maria Ap. Scarduelli 
Florianópolis, SC

Sra. José Bagini
Capo Mourão, PR

Sra. Vera Fagundes
União da Vitória, PR

Sra. Walter ARaújo
Belo Horizonte,MG

Sra. Galafassi
Cascavel, PR

Sra. Iolanda Sebben
União da Vitória, PR

Sra. Elane Boline Santos
Mamborê, PR

Sra. Neusa S. Guerra
Recife, PE

Sra. Miriam Iwanko
Vale do Iguaçu - UVA, PR
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Atividades do Distrito 52 - SP
Coordenador: Elio Pedersoli, de São Joaquim da Barra

Caravana de serranos da CS de Ribeirão Preto e IS 
João Rodini Luiz com S. Ex.a Dom Orlando Bran-
des, Arcebispo de Aparecida, por ocasião da 30ª. 
Romaria Nacional do Movimento Serra.

A Comunidade Serra de Ribeirão Preto  
possui cinco grupos que, mensalmen-
te, se reúnem para rezar o Terço Voca-
cional “Serra”. Esse terço é realizado 
nas casas dos integrantes do grupo, 
cada mês na casa de um dos irmão.

No inicio de fevereiro último, foi realizado, pela Comunida-
de Serra de Ribeirão Preto, o primeiro encontro Vocacional 
2018, dando, Boas-vindas aos vocacionados e familiares.  
A Celebração Eucarística foi presidida por Dom Moacir e 
aconteceu no santuário Nossa Senhora Aparecida. Na segun-
da foto vemos os novos seminaristas do Seminário São José, 
com o Padre Marcus Vinicius, que é o Assistente Eclesiástico 
do Movimento Serra.

Ordenação do Diácono Geanine 
Morais Barbosa, na Igreja Matriz 
de Santo Antonio em Itapagipe, 
MG. A Comunidade Serra de Ri-
beirão Preto  esteve presente para 
prestigiar a cerimônia, pois, o jo-
vem Presbítero estudou em Brodo-
wski, no Seminário Maria Imacu-
lada, sempre acompanhado pelos 
Serranos de Ribeirão Preto.

Ordenação  Presbiteral do Diácono 
Adalberto Medeiros Nunes Ferreira, 
em Iturama, MG, na paróquia San-
tuário Nossa Senhora de Fátima. A 
Comunidade Serra de Ribeirão Pre-
to esteve presente. O Pe. Adalberto  
estudou no Seminário Maria Imacu-
lada, na cidade de Brodoswki e foi, 
igualmente, acompanhado pelos ser-
ranos de Ribeirão Preto.
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Atividades do Distrito 113 - SP
Coordenador: Cristino Gilmar do Nascimento, de Pindamonhangaba.

Em dezembro último, as Comunidades Nossa Senhora Aparecida, do bairro 
da Vila Prado, em conjunto com as Pastorais da Igreja, a Comunidade Serra 
Papa Francisco e Comunidade Serrinha Mãezinha do Céu; realizaram o NA-
TAL  das CRIANÇAS CARENTES. Arrumaram amigos e voluntários que 
adotaram uma criança carente, com o objetivo de doar UMA MUDA DE 
ROUPA.  Cento e sete crianças foram agraciadas. Foram distribuídas doze  
cestas básicas às famílias carentes. Abaixo relatamos os destaques da festa: O 
apoio e a participação do Padre Vitor Hugo Porto, da Paróquia Nossa Senho-
ra das Graças, foi um grande destaque para essa abençoada festa; os amigos 
e voluntários da Comunidade Nossa Senhora Aparecida  e adjacências, os 
Serranos e familiares, foram eficazes para a realização; pois o Amor à causa 

e as doações foram inexplicáveis; as equipes de cozinha e distribuição dos alimentos e das guloseimas foram espetaculares; 
o estande com os presentes e a Imagem de São Junípero Serra e Nossa Senhora Aparecida arrasou. Foi distribuída muita pi-
poca, algodão-doce, refrigerante, cachorro-quente, picolé e AMOR DE DEUS em abundância. Na distração, tivemos cama 
elástica, piscina de bolinhas, cânticos cristãos com coreografia, muita música e alegria para a criançada. O caminhão do 
DOGÃO fez a alegria das crianças e adultos, também com um passeio pela cidade com muita alegria e diversão. Um dos 
objetivos dessa festa foi EXALTAR o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os méritos a Jesus que enxergamos na 
pessoa da família Serrana dos Is Claudio  Ramos, Angela Pires Ramos  e Gean Matheus Ramos Presidente da CS Papa 
Francisco e Mãezinha do Céu. É uma família bárbara e cheia do Amor de Deus. Muito Obrigado. Gilmar

Coordenador do Distrito 113, Is Gil-
mar, com Dom Orlando Brandes, 
Arcebispo de Aparecida, na Romaria 
anual 2017, do Movimento Serra.

Is Gilmar, do distrito 113, com Pá-
roco da cidade de Potim, SP,  na 
‘noite da tainha beneficente’. Os 
serranos participaram.

Terceiro ano de ordenação do Padre 
Rafael dos Santos,  hoje na Paróquia 
São José Operário em Taubaté, SP- 
Grande motivador do MS quando 
Vigário na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, em Pindamonhangaba.

Aniversario da Serrana Aparecida 
Granato, da CS Divina Luz, de Pin-
damonhangaba, SP, quando rezavam 
o Santo Rosário. 

Reunião com diácono Sebben e al-
guns presidentes de comunidades 
Serra do Distrito 113, na casa do Is 
Cristino Gilmar.
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Distrito 168 - Regional Sul II - Paraná
Coordenador: Adelino Bridi, de Guarapuava

Distrito 106 - Regional Oeste
Coordenador: Adair Francisco Pereira, de Formosa, GO

Casal Presidente da CS do Tur-
vo e jovens serranas da CS de 
Manoel Ribas (PR), por ocasião 
de encontro distrital coordenado 
pelo IS Adelino Bridi, lá realiza-
do no decorrer do ano que passou. 

Membros da Comunidade Serra de Guarapuava, PR, que participaram da 
30ª. Romaria Nacional do Movimento Serra, em Aparecida; encontro com 
os seminaristas da Diocese de Guarapuava e Santa Missa de Ação de Gra-
ças por ocasião do encerramento das atividades de 2017.

A comunidade Serra de Formosinha colaborando com a 
Festa do Padroeiro São Sebastião, fazendo juntamente 
com os festeiros deste ano as visitas missionárias. Duran-
te os noves dias de novena, foram visitados a cada dia 25 
famílias, levando a Palavra de Deus, encerrando no vigé-
simo dia com a festa da partilha, na paróquia. Nas fotos 
são vistos os serranos por ocasião das visitas missionárias.
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Os 10 países com maior número de Cristãos no mundo

Deus dos desafios e das vitórias

País População Cristã Percentual Predominância 

1°. USA 226,886,418 70.6% Protestantismo

2°. Brasil 183,833,831 90.0% Catolicismo Romano

3°. México 111,997,864 92.0% Catolicismo Romano

4°. Nigéria 88,965,407 49.0% Protestantismo

5°. Rússia 88,017,892 61.8% Igreja Ortodoxa

6°. Filipinas 85,848,620 85.0% Catolicismo Romano

7°. Congo 73,183,875 92.2% Catolicismo Romano

8°. Etiópia 63,658,124 64.0% Igreja Ortodoxa

9°. Itália 51,339,750 83.0% Catolicismo Romano

10°. Alemanha 50,938,277 63.0% Protestantismo

Nosso Deus é o Deus dos desafios e das vitó-
rias, não da comodidade e do menor esforço. Deus 
nunca abandonará você. O estilo de Deus vai além 
da nossa imaginação, porque Ele é o Deus das sur-
presas e nos responde das formas mais inesperadas.

Assuma os desafios que lhe surgem. Acredite 
em Deus, no seu amor, no seu poder ilimitado. Acre-
dite em si mesmo e em tudo o que Deus colocou no 
seu coração. Não escute as vozes que tentam desani-
mar e derrubar você. Você é o resultado do amor de 
Deus, aperfeiçoando-se cada dia mais na sua vida!

Caminhe firme e seguro com a esperança vol-
tada a Jesus e às suas promessas: caminhar com Ele 
é triunfo e felicidade. Ele é o Caminho, a Verdade 
e a Vida. Ele nos mostra que Deus é nosso Pai! Ele 
nos afirma que Deus nos ama e fará maravilhas em 
nós, mesmo que, em muitas situações, Ele permane-
ça calado ou pareça distante.

Quando você se sentir sem fé e sem forças, diga 
a Deus: “Tudo posso em Ti, que me fortaleces”. Esta 
oração não vai eliminar na hora todos os seus proble-

mas, porque não é assim que Deus age: Ele nos trouxe 
a este mundo para que aprendamos a ser fortes, a lutar, 
a superar as dificuldades, a valorizar o bem, a deixar de 
lado aquilo que não nos realiza, a escolher o que vale 
a pena. Por isso Ele permite as dificuldades. Tudo tem 
uma razão, um sentido, uma finalidade. Por isso a ora-
ção não faz as dificuldades desaparecerem no mesmo 
instante, mas nos dá um pouco mais de paz, de sere-
nidade, de recolhimento, de reflexão e de forças para 
enfrentar os problemas e encontrar as soluções.

Nosso Deus é o Deus dos desafios e das vitó-
rias, não da comodidade e do menor esforço. Ele é o 
Deus da esperança, da alegria, do triunfo, mas tam-
bém o Deus que nos permite viver as dificuldades 
para crescermos e nos superarmos.

Com carinho, Célia Maria
Vice de Atividades Vocacionais 

do Movimento Serra.
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Serra em Ação

Belém do Pará
Tendo a frente o incansável e dinâmico casal Osley e José Joaquim, acompa-
nhados pelas IS Ivaldina Assunção e Adriana de Lourdes, os serranos de Be-
lém do Pará têm realizado magníficos trabalhos vocacionais. Aqui são vistos 
por ocasião do RENASEM - Encontro Nacional de Seminaristas lá realizado.

Campo Mourão, PR
Membros da Comunidade Serra em dia de festa. Atualmente é seu Presidente 
o IS Antônio Rocha. Citada CS tem, entre seus serranos, o Coordenador Dis-
trital 131, IS Jorge Luiz Tonet que realiza magnífico trabalho de expansão do 
Movimento Serra.

Mineiros, GO
A Comunidade Serra Mãe de Jesus, de Mineiros, que tem à frente o incansável 
e grande entusiasta Dom Joaquim Carlos Carvalho, acompanhado pelos IS Ha-
milton Morais Martins, Presidente e Genilda Florizete, Coordenadora Distrital 
161, é vista por ocasião de encontro dos serranos do distrito, lá realizado.
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Vitória, ES
Dom Luiz Mancilha Vilela, Arcebispo de Vitória do 
Espírito Santo, por ocasião de visita que o IS Edgard 
Pimentel realizava àquela Igreja Particular, com a 
finalidade de iniciar o Movimento Serra.

Curitiba, PR
Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo Metropo-
litano de Curitiba, quando recebia, em sua casa, a 
família de nosso irmão Edgard Pimentel que come-
morava 80 anos de vida. Dom Peruzzo, acompanha-
do pelo Pe. Regis Soczek Bandil, celebrou Missa de 
Ação de Graças pelo importante momento.

São Mateus, ES
Tendo à frente a IS Zélia Lima da Silva, Coordenadora 
Regional LESTE II, importantes momentos vocacio-
nais, de oração e trabalho são realizados em São Ma-
teus. Ela é vista com os membros de uma das comu-
nidades, por ocasião da reza do ‘Terço Vocacional’.

Ouro Preto, MG
Membros da Comunidade Serra de Santo Antônio do 
Amparo, por ocasião do Encontro de Aprofundamen-
to Espiritual realizado em Ouro Preto. À frente da co-
munidade está a IS Lucia Aparecida Ribeiro Santos.

Joinville, SC
Alegre e dinâmicas serranas de Santa Catarina, por 
ocasião da Romaria Nacional do Movimento Serra 
a Aparecida. Um magnífico exemplo de participa-
ção e entusiasmo pelo trabalho e oração em favor 
das vocações.

Uberlândia, MG
Pe. William com os seminaristas da Diocese de 
Uberlândia. A IS Lucy Castro, Presidente da Co-
munidade Serra daquela cidade tem acompanhado 
os dez seminaristas, trabalhado e rezado muito pela 
perseverança de sua vocação.
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Viagem apostólica do Papa               
ao Chile e Peru

O Papa Francisco esteve nova-
mente na América Latina, de 15 a 22 
de janeiro de 2018, visitando o Chile 
e o Peru.  Papa Francisco, no Chile, 
deixando-se benzer por uma índia.
_____________________________

Preocupação com a Amazônia

O Papa Francisco reafirmou 
as suas preocupações com a Ama-
zônia e a corrupção na América 
Latina, que marcaram a viagem ao 
Chile e Peru, entre 15 e 21 de ja-
neiro. “É um fenômeno, este de pro-
teger o ambiente, deixando que as 
comunidades nativas se isolem, que 
fiquem isoladas do progresso real. A 
floresta acaba depois por ser explo-
rada”, disse aos jornalistas. Francis-
co sustentou que há “muitos casos” 
de corrupção na América Latina. “A 
corrupção é a destruição da pessoa. 
O empresário que só paga metade 
do salário aos seus operários é um 
corrupto”.O Papa foi questionado 
sobre as “políticas liberais” e subli-
nhou que, na América Latina, leva-
ram alguns países “à maior pobre-
za”. “Em geral, uma política liberal 
que não envolve todo o povo é se-

letiva e derruba”, prosseguiu. Fran-
cisco regressou a Roma, após uma 
viagem na qual percorreu cerca de 
30 mil quilômetros, com passagens 
por seis cidades chilenas e perua-
nas. Num olhar sobre os vários mo-
mentos da 22ª viagem internacional 
do pontificado, o Papa destacou o 
encontro com os povos indígenas, 
em Puerto Maldonado (Peru), que 
apresentou como a “primeira reu-
nião do Sínodo da Amazônia”, uma 
assembleia especial convocada para 
2019. O pontífice mostrou-se ainda 
emocionado ao recordar a visita ao 
estabelecimento prisional feminino 
em Santiago do Chile. “Ver a cria-
tividade destas mulheres, a capaci-
dade de mudar a vida destas mulhe-
res, de se reinserirem com a força 
do Evangelho, comove-me”, refe-
riu. Francisco disse ainda que ficou 
“impressionado” com a “alegria e 
fé” do povo peruano, que saiu à rua 
para  recebê-lo.  Em relação ao Chi-
le, o Papa mostrou-se “satisfeito” 
com a participação da população, 
admitindo que não  esperava tantas 
pessoas nas ruas do país.
_____________________________

Sínodo Pan-amazônico 

O Papa Francisco anunciou um 
sínodo para a Pan-amazônia, após a 
missa das canonizações realizadas 
em outubro último, na Praça de São 
Pedro. O Sínodo será em Roma, em 
outubro de 2019. “Atendendo o de-
sejo de algumas Conferências Epis-
copais da América Latina, assim 
como ouvindo a voz de muitos pas-

tores e fiéis de várias partes do mun-
do, decidi convocar uma Assembleia 
Especial do Sínodo dos Bispos para 
a região Pan-amazônica. O Sínodo 
será em Roma, em outubro de 2019. 
O objetivo principal dessa convo-
cação é identificar novos caminhos 
para a evangelização daquela porção 
do Povo de Deus, especialmente dos 
indígenas, frequentemente esqueci-
dos e sem perspectivas de um futuro 
sereno, também por causa da crise da 
Floresta Amazônica, pulmão de ca-
pital importância para nosso planeta. 
Que os novos Santos intercedam por 
esse evento eclesial para que, no res-
peito da beleza da Criação, todos os 
povos da terra louvem a Deus, Se-
nhor do universo, e por Ele ilumina-
dos, percorram caminhos de justiça 
e de paz”.
_____________________________

Dados estatísticos das                    
Missões no Mundo

Há 6,7 bilhões de pessoas no 
mundo das quais, 2,3 bilhões são 
cristãos: 1,3 bilhão são católicos e 
1,1 bilhão de religiões evangélicas. 
1,5 bilhão são muçulmanos; 971 
milhões são hindus. 703 milhões 
são não religiosos; 626 milhões 
são budistas. 553 milhões são de 
Religiões Étnicas; 33 milhões de 
religiões desconhecidas. Há 6.510 
línguas no mundo. Em 100 dC ha-
via 360 pessoas-alvo para cada cris-
tão. Agora há apenas 7,3 pessoas-
-alvo para cada cristão, no mundo. 
Apesar do mandato de Cristo de 
evangelizar, 67% de todos os se-

Atualidades
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res humanos a partir de 30 dC até 
os dias atuais nunca sequer ouvi-
ram falar no nome de Jesus. 91% 
de toda extensão Cristã-evangélica 
não tem como alvo os não cristãos, 
mas tem como alvo outros cristãos. 
Nos últimos 40 anos, mais de 1 bi-
lhão de pessoas morreram sem nun-
ca ter ouvido falar de Jesus e, em 
torno de 30 milhões de pessoas ain-
da este ano vão perecer sem ouvir 
a mensagem da salvação. Mais de 
160 mil crentes serão martirizados 
(mortos) este ano. O país com a ex-
pansão cristã mais rápida de todos 
os tempos é a China com aproxima-
damente 10.000 novos convertidos 
a cada dia. O Novo Testamento foi 
traduzido para as línguas de 94% da 
população do mundo.
_____________________________

Ano do Laicato no Brasil é 
“modelo” para Igreja no mun-

do, diz padre Alexandre Awi

Valorizar o papel dos lei-
gos e leigas, ajudar a criar maior 
consciência sobre o papel deles 
na Igreja e também fora dela, são 
pontos marcantes desse Ano do 
Laicato que a Igreja do Brasil vive 
neste ano. Padre Alexandre Awi 
foi nomeado para o Dicastério do 
Vaticano em maio do ano passado. 
“A iniciativa do Ano do Laicato é 
algo praticamente único e que tem 
um peso importante para a reflexão 
pastoral da Igreja no Brasil e, com 
isso, também pode servir de mode-
lo para outras igrejas, para outras 
conferências episcopais como um 
fator de motivação para que tam-
bém em outras partes da nossa 
Igreja Universal possa dar-se esse 
protagonismo, essa importância, 
esse lugar que o leigo realmente 
tem na Igreja”, destacou.

Dom Severino Clasen dá deta-
lhes sobre o Ano do Laicato

Sob a inspiração do Ano do 
Laicato, o Santuário Nacional de 
Aparecida promove em maio o 12º 
Congresso Mariológico. Com o tema 
‘O rosto Mariano da Igreja’, a inicia-
tiva deve apresentar Maria como mo-
delo para os leigos.  Padre Alexandre 
Awi será o moderador do congresso e 
manifestou também a sua alegria em 
participar como representante do Va-
ticano. “Estou muito contente de po-
der participar também do Congresso 
Mariológico que vai ser um momento 
em que eu vou estar presente como 
representante do nosso Dicastério, 
como representante do cardeal Kevin 
Farrell, que é o nosso prefeito. Ele 
quis que eu viesse participar desse 
congresso para levar essa experiência 
da Igreja do Brasil para Roma e tam-
bém para o nosso Dicastério”, frisou.
_____________________________

Imagem da Padroeira              
do Brasil, na China

O reitor do Santuário Nacio-
nal, padre João Batista de Almei-
da conduziu a imagem peregrina 
de Nossa Senhora Aparecida a um 
grande encontro inter-religioso 
na China, no dia 25 de dezembro úl-
timo. O encontro foi promovido pela 
Associação de Religiões Chinesas 
Tradicionais, o Monastério Budista 
e o Museu do Buda em Taiwan. Essa 
foi a primeira vez que Nossa Senho-
ra Aparecida representará o Brasil 
no evento.

XII Congresso Mariológico

Pesquisadores, estudantes e 
estudiosos dos temas ligados a Nossa 
Senhora se reunirão mais um ano em 
Aparecida (SP) para o XII Congresso 
Mariológico, entre os dias 16 e 19 de 
maio.  A Academia Marial de Apare-
cida, em parceria com a Faculdade 
Dehoniana de Taubaté, promove o 
evento deste ano com o tema: “O ros-
to Mariano da Igreja”. As reflexões 
apresentarão Maria como modelo 
para a Igreja e “primeira leiga cristã”, 
inspirado no Ano do Laicato, promo-
vido pela CNBB (Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil).
_____________________________

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, Padroeira de MS

Foi aprovado na sessão da 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, do último dia 20 de 
dezembro, o Projeto de Lei que ins-
titui “Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro” a padroeira de Mato Gros-
so do Sul. O projeto ainda inclui 
no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado o dia 27 de junho, Dia de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
como a data festiva de honras para a 
padroeira. A devoção por Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro em Mato 
Grosso do Sul é reconhecida por to-
dos. O Santuário Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, em Campo Gran-
de (MS), é o que mais realiza nove-
nas no mundo inteiro: 18 por quar-
ta-feira. As novenas atraem cerca de 
25 mil pessoas todas as quartas-fei-
ras. “É uma justa homenagem a Nos-
sa Senhora do Perpétuo  Socorro.  A 
devoção pela Mãe é em todo Estado. 

http://www.a12.com/redacaoa12/igreja/solenidade-de-cristo-rei-abre-ano-do-laicato-entenda-detalhes
http://www.a12.com/redacaoa12/igreja/solenidade-de-cristo-rei-abre-ano-do-laicato-entenda-detalhes
http://www.a12.com/academia/congressos/xii-congresso-mariologico
http://www.a12.com/academia/congressos/xii-congresso-mariologico
http://www.a12.com/santuario/historia-de-nossa-senhora-aparecida
http://www.a12.com/academia/congressos/xii-congresso-mariologico
http://www.a12.com/academia/congressos/xii-congresso-mariologico
http://www.a12.com/redacaoa12/igreja/solenidade-de-cristo-rei-abre-ano-do-laicato-entenda-detalhes
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Relatório

RENASEM - Retiro Nacional de Seminaristas

Dos dias 08 a 12 de janeiro de 2018 aconteceu, 
em Belém do Pará, o RENASEM, Retiro Nacional 
de Seminaristas. O Movimento Serra esteve presente 
dando apoio aos seminaristas, seja de forma presencial 
seja buscando recursos ou suprindo as dificuldades en-
contradas durante a estruturação do evento, especial-
mente, no tocante à alimentação. Da mesma forma. o 
CSNB - Conselho Nacional Serra do Brasil contribuiu 
com o valor de R$ 4.000,00, do Fundo Vocacional Ju-
nípero Serra., com o importante evento nacional. Esti-
vemos presentes na missa de abertura na igreja da Sé, 
assim como em uma missa durante o evento no qual, 
após a missa, abriram espaço para falarmos sobre nos-
so trabalho vocacional. Também participamos da mis-
sa de encerramento, na Basílica de Nazaré, celebrada 
por Dom Alberto Taveira Corrêa. Ficamos felizes com 
o Sucesso do encontro, pois foi proveitoso e elogiado 
por todos os participantes e temos a certeza de que foi 
de grande proveito na caminhada dos vocacionados 
participantes. Louvado seja Deus! 

Participaram 166 Seminaristas, 29 Padres e 
02 Diáconos. O RENASEM foi organizado e coor-
denado pelo seminarista Erick Araujo e equipe.  Esti-
veram presentes seminaristas das seguintes Dioceses 
brasileiras: Fortaleza, Paraíba,  Aracaju,  Belém,  Belo 
Horizonte,  Brasília, Curitiba, Florianópolis, Maceió, 
Mariana, Maringá, Natal, Niterói,  Olinda e Recife, 
Palmas, Porto Velho, Salvador, São Paulo, Teresina, 
Vitória, Rio de Janeiro, Abaetetuba, Apucarana, Bra-
gança (PA), Bragança (SP), Camaçari, Cametá, Casta-
nhal, Duque de Caxias, Foz do Iguaçu, Gov. Valadares, 
Guarulhos, Iguatú,  Itaguaí, Itapetininga, Itapeva, Itu-
biara, Jacarezinho,  Juiz de Fora, Jundiaí, Leopoldina, 
Lorena, Marabá, Mogi das Cruzes, Oeiras,  Paranaguá, 
Petrolina, Porto Nacional, Rondonópolis, Santos, S. 
José do Rio Preto, S. José dos Campos, S. Miguel Pau-
lista, Tocantinópolis, Valença e Votuporanga.

Osley Maria Rocha Rodrigues
Coordenadora Regional Norte-Belém, PA
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Regional Sul-III – Distrito 128
Encontro Distrital De São Leopoldo

No dia oito de outubro de 2017, na cidade de 
São Leopoldo, neste Estado do Rio Grande do Sul, 
realizou-se o encontro de Aprofundamento Espi-
ritual e Formação do distrito 128. Compareceram 
delegações das comunidades de Taquara, São Leo-
poldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre-Sul Praias e 
Pelotas, em número aproximado de oitenta 80 ser-
ranos. Representando o Conselho Nacional do Serra 
do Brasil, estavam presentes os Irmãos Alcides Da-
chery, presidente e Nelson Varisco, coordenador do 
Regional Sul-III. 

Os trabalhos foram muito bem conduzidos 
pelo coordenador distrital Is Glademir Ângelo Fer-
ronatto e pelo presidente da Comunidade anfitriã Is 
Zenildo Magalhães. Foram palestrantes: Zenildo 
Magalhães/Rosimeri, que abordou brilhantemente o 
tema “Carisma do Serra”;  Na abertura, falou o pa-
dre Reitor do Seminário Maior de Viamão, abordan-
do o tema Vocações.  Ainda sobre aprofundamento 
espiritual, falaram os padres: Volnei, reitor do Semi-
nário Betânia, sobre o tema: Jesus, Caminho, Ver-
dade e Vida; Gabriel Santos, promotor vocacional 
da Diocese de NH, sobre: Ano Mariano, Vocação 
de Maria.  No momento vocacional, a cargo das Ir-

mãs Angélicas, os coroinhas encenaram a história 
dos 300 anos de Aparecida e, a seguir, conduziram a 
reza do Santo Rosário. 

No espaço Palavra do Presidente, o Is Alcides 
Dachery  abordou os assuntos: Fortalecimento das 
comunidades em dificuldade,  Congresso Sacerdo-
tal de Recife e 30ª. Romaria Serra ao Santuário de 
Aparecida. Encerrou a sua fala com uma motivação 
exortando os irmãos  a perseverarem na oração e no 
trabalho em prol das vocações.

O Encontro foi encerrado com a Celebração 
Eucarística, presidida pelo Senhor Bispo Diocesa-
no de Novo Hamburgo, Dom Zeno Hastenteufel 
que, na homilia, dirigiu-se com palavras elogiosas 
aos presentes, destacando a importância da orações 
e do trabalho desenvolvido pelo Movimento Serra 
em sua Diocese, em favor dos vocacionados, princi-
palmente junto aos seminários. Para conhecimento 
geral dos serranos e para constar nos anais do Con-
selho Nacional Serra do Brasil, escrevi este sucinto 
relatório, que assino.

Pelotas, RS, em 10 de outubro de 2.017
Is Alcides Dachery – Presidente do CNSB. 
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Arquidiocese de Belém do Pará promove 
maravilhoso encontro de seminaristas

Mais de duas centenas de seminaristas, procedentes de várias dioceses do Norte 
e Nordeste do Brasil, participaram do ‘RENASEM - Retiro Nacional de Seminaristas. 
Sem dúvida alguma, um dos grandes acontecimentos vocacionais, de âmbito nacional, 
promovidos pela Igreja no início deste ano de 2018. Aconteceu em Belém do Pará, dos 
dias 8 a 10 de janeiro último, sob os auspícios da Arquidiocese que tem como Pastor 
S.Ex.a Dom Alberto Taveira Corrêa.

O Movimento Serra esteve presente ao importante acontecimento, dando seu auxí-
lio de ordem espiritual e material. O Conselho Nacional Serra do Brasil contribuiu com 
o valor de quatro mil reais e os serranos de Belém do Pará - Fátima, Batista Campos e 
Castanheira, com a alimentação e constante presença em outras atividades, tendo à frente 
o incansável casal IS. Osley Maria e José Joaquim, além das IS. Adriana de Lourdes e 
Ivaldina. Um extraordinário exemplo de amor à causa das vocações.

Atividades como a que relatamos são muito desejadas pelo Movimento Serra e sua 
presença busca efetivamente cumprir seu grande objetivo: Rezar e trabalhar pelas voca-
ções de especial consagração, particularmente as sacerdotais. Parabéns caríssimo Dom 
Alberto Taveira, parabéns queridos irmãos serranos de Belém do Pará!

sebben 


