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Seminário Nossa Senhora de Guadalupe, da 
Diocese de Campo Mourão, seminaristas maiores, 
da Filosofia, quando visitados pelos serranos, Ro-
berto Abicalaffe, de Guarapuava, Presidente Eleito 
do CNSB; Ulysses Sebben, de União da Vitória, Se-
cretário Executivo; Jorge Luiz Tonet, Pedro Algesi 
Schaedler, Henrique Salonski e Antônio Rocha, de 
Campo Mourão que, com eles, rezaram o Rosário e 
testemunharam seu amor pela causa das vocações e 
dos vocacionados. No
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Palavra do Presidente
Agosto – Mês Vocacional 

Cada comunidade uma nova vocação
Caros irmãos e irmãs leitores desta revista: Nesta edição, 

gostaria de tomar um pouco do precioso tempo de cada um para 
meditarmos sobre o mês vocacional. A Igreja nos propõe que, no 
mês de agosto de cada ano,  meditemos e direcionemos as nossas 
orações, de modo especial, para todos os vocacionados: Na Primei-
ra semana, devemos lembrar as vocações ao ministério sacerdotal, 
nossos queridos padres. Não basta pedir novas vocações ao sacer-
dócio, porque sabemos que há falta de pastores, sim, isso é a grande 
verdade, mas, também, devemos pedir a Deus que lhes conceda as 
graças da perseverança e da santidade. A nossa Igreja se ressente 
de muitos e santos padres. Na segunda semana, lembramos a não 
menos importante vocação ao sacramento do matrimônio. Que te-
nhamos maridos e esposas fiéis, dedicados uns aos outros, fonte de 
boas e santas famílias cristãs, de onde Deus chamará alguns esco-
lhidos para as vocações específicas da Igreja. Na terceira semana, 
lembramos a vocação à vida religiosa consagrada. Nossas irmãs e 
irmãos das mais diversas congregações, tão importantes, mormente 
na área da catequese, educação, saúde e assistência social, caminho 
para uma boa evangelização. Na quarta semana, lembramos a vo-
cação leiga. É aqui, onde nós, membros do Movimento Serra, nos 
enquadramos, juntamente com muitos outros, como os ministros 
da Eucaristia, integrantes das pastorais e organismos da Igreja. Nos 
Regionais Sul II, III e IV Está em andamento uma grande e inten-
sa campanha vocacional, que tem como lema: ”CADA COMUNI-
DADE UMA NOVA VOCAÇÃO – Vem e segue-me.” Participe! 
Reze e acompanhe! Vamos, nós também, membros do Serra, ouvir 
e atender a esse chamado de Jesus: Caminho, Verdade e Vida.

Is Alcides Dachery – Presidente do CNSB
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A Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e 
Paulo é celebrada, como vocês sabem, pela Igreja, 
mas é vivida com alegria particular pela Igreja de 
Roma, porque o testemunho deles, selado com san-
gue, tem nessa sua fundação. Roma nutre especial 
carinho e gratidão a esses homens de Deus, que 
vieram de uma terra distante, para proclamar, com 
sua vida, o Evangelho de Cristo, ao qual se dedi-
caram totalmente. O legado glorioso desses dois 
Apóstolos é fonte de orgulho espiritual para Roma 
e, ao mesmo tempo, um convite para viver as vir-
tudes cristãs, especialmente, a fé e a caridade: a fé 
em Jesus como Messias e Filho de Deus, que Pedro 
professou primeiro e Paulo proclamou às nações; e 
a caridade, que essa Igreja é chamada a servir com 
horizonte universal. 

À festa dos santos Pedro e Paulo associamos 
também a de Maria, imagem viva da Igreja, espo-
sa de Cristo, que os dois Apóstolos “fecundaram 
com o seu sangue”. Pedro conheceu pessoalmente 
a Maria e conversando com ela, especialmente nos 
dias antes de Pentecostes (cf. At 1,14), foi capaz 
de aprofundar o seu conhecimento do mistério de 
Cristo. Paulo, ao anunciar o cumprimento do plano 
de salvação “na plenitude do tempo”, não deixou 

de recordar a “mulher” de quem o Filho de Deus 
nasceu no tempo (cf. Gal 4,4). Na evangelização 
dos dois Apóstolos aqui em Roma, há também as 
raízes da profunda e secular devoção dos roma-
nos à Virgem, especialmente invocada como Salus 
Populi Romani. Maria, Pedro e Paulo são nossos 
companheiros de viagem na busca por Deus; são 
nossos guias no caminho da fé e da santidade; eles 
nos levam para Jesus, para fazer tudo o que Ele 
nos pede. Invoquemos a ajuda deles, para que o 
nosso coração possa estar sempre aberto para as 
sugestões do Espírito Santo e para o encontro com 
os irmãos.
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Maria, Pedro e Paulo, nossos guias no caminho 
da fé e da santidade. Papa Francisco

Papa Francisco: “Nós não estamos 
sozinhos: Jesus está perto de nós, 
no meio de nós, dentro de nós!” O 
Espírito, derramado em nós com 
os Sacramentos do Batismo e da 

Crisma, age na nossa vida. Ele nos 
guia no modo de pensar. 

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=ad9fdea47b&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=ad9fdea47b&e=ae60524b85
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=ad9fdea47b&e=ae60524b85
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Nossa Mãe e Mestra, a Igre-
ja, é maravilhosa! É Povo de Deus, 
Corpo Místico de Cristo, Família de 
Jesus integrada por leigos, leigas e 
seus servidores, os ministros orde-
nados. Na  prática, através dos sécu-
los, os servidores foram-se tornando 
senhores e leigos, leigas, na defini-
ção do “Aurélio” – novo dicionário 
da língua portuguesa”, sendo conhe-
cidos como desconhecedores, estra-
nhos ou alheios ao assunto.

O amado Papa Francisco tem 
chamado nossa atenção para o ne-
fasto perigo do clericalismo! No 
Ano dedicado aos leigos e Leigas 
que são, pelo batismo, sujeitos na 
Igreja em saída, a serviço do Reino, é urgente passe-
mos, de muita conversa, para a real participação dos 
Leigos, Leigas, na vida da comunidade eclesial e ,de 
forma inadiável, como “sal, luz, fermento” em todos 
os ambientes. É preciso que haja investimento sé-
rio, por parte das Dioceses e Paróquias, na formação 
humano-afetiva, teológica, bíblica, pastoral dos lei-
gos. Agosto é mês vocacional! Que, neste ano, seja 
dada atenção prioritária às famílias, em especial, aos 
pais, aos jovens e às vocações para os ministérios 
e serviços na comunidade. E não adianta ficarmos 
em lamentações diante da realidade. “Triunfam os 
maus, porque os que se dizem bons, se omitem”. É 
hora do grande, inadiável, mutirão nacional por par-
te da Igreja no anúncio e vivência da mensagem de 
Jesus: “Deus é Pai, vocês todos são irmãos, amem-
-se”. Como dizia D. Helder Câmara “não deixemos 
cair o profetismo”. 

Trabalhemos com firmeza permanente por 
justiça e fraternidade, na superação de toda e qual-
quer espécie de violência. Sejamos Igreja semea-
dora, nos mais diversos ambientes, de gestos ge-
radores de justiça social, vida plena para todas as 
pessoas. Para que isso aconteça, o Papa Francisco, 
apontando para Jesus, nos convida à conversão, 
alertando-nos para o perigo de vida dupla, hipó-

crita. São Palavras de Francisco, no dia 24/2/2017: 
“Existem aqueles que dizem: “Sou muito católico, 
sempre vou à missa, pertenço a isto e a esta as-
sociação.” Mas também deveriam dizer: “Minha 
vida não é cristã, eu não pago a meus funcioná-
rios salários apropriados, eu exploro pessoas, eu 
faço negócios sujos, eu lavo dinheiro, eu levo uma 
vida dupla.” Quantas vezes todos ouvimos pessoas 
dizerem: “Se essa pessoa é católica, é melhor ser 
ateu”. Ainda, a Igreja, como um todo, necessita de 
urgente conversão pastoral, disseram os Bispos da 
América Latina e Caribe na Conferência de Apa-
recida e o Papa Francisco insiste: “Espero que 
todas as comunidades se esforcem por atuar com 
os meios necessários para avançar no caminho de 
uma conversão pastoral e missionária que não se 
pode deixar as coisas como estão”(EG.25).

Unidos, no vigor do Espírito Santo, vamos 
avante, dando o melhor de nós, de esperança em 
esperança, na construção do Reino, feito de justiça 
amor e paz. Jesus nos garante e cumpre sua palavra: 
“Eu estarei sempre com vocês!”.

D. Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do Movimento Serra

Vocações, Leigos e  Leigas!
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Dom Alberto Taveira Corrêa, 
arcebispo de Belém do Pará reflete 

sobre os anseios humanos
Está inscrito na natureza humana o anseio 

pela felicidade, a busca da plena realização de 
todas as suas potencialidades. Ainda bem! É al-
tamente consolador ter a clareza de que não fo-
mos feitos para nivelar pelo rodapé da existência 
nossos sonhos, mas buscar o que é melhor, mirar 
as coisas do alto, acolher o chamado de Deus a 
ser perfeitos. Entra aqui um dado importante, pois 
não se trata apenas de construção pessoal, mas 
resposta, a modo de um diálogo iniciado desde 
toda a eternidade. Fomos pensados e amados por 
alguém. Não somos obra do acaso, nem estamos 
perdidos, sem rumo.

Entretanto, a luta renhida do cotidiano pode 
levar as pessoas a se engajarem numa competição, 
tantas vezes desigual, pelos melhores lugares na 
sociedade, oportunidades de trabalho e reconheci-
mento, num “salve-se quem puder” semelhante à 
correria que se segue a tragédias, como incêndios 
ou revoltas populares. Cada um quer receber o seu 
naco de proveito e, infelizmente, tantas vezes à cus-

ta do pescoço do outro a ser pisado. 
Todas as diversas manifestações que 
pululam hoje pelo mundo e pelo nos-
so país têm como pano de fundo o 
desejo profundo de realização e a 
busca do espaço de liberdade para o 
qual fomos feitos. 

E Deus vem ao encontro dos 
anseios humanos, antes, criou a to-
dos com uma sede de eternidade e de 
felicidade. Ele quer que todos se rea-
lizem. Mas há uma interrogação cuja 
atualidade se revela perene, diante 
das perspectivas que se abrem para 
a humanidade de cada tempo: “Jesus 
atravessava cidades e povoados, en-
sinando e prosseguindo o caminho 
para Jerusalém. Alguém lhe pergun-

tou: ‘Senhor, é verdade que são poucos os que se 
salvam?’  Ele respondeu: ‘Esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos ten-
tarão entrar e não conseguirão’ (Lc 13,22-14)”. 

Daí nasce o convite e o compromisso cris-
tão na construção de um mundo melhor. Come-
ça no alto, no plano de Deus a nosso respeito. “É 
do amor de Deus por todos os homens que, desde 
sempre, a Igreja vai buscar a obrigação e o vigor do 
seu ardor missionário: ‘Porque o amor de Cristo nos 
impele’ (2 Cor 5, 14). Com efeito, ‘Deus quer que 
todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhe-
cimento da verdade’ (1 Tm 2, 4). É por acreditar no 
desígnio universal da salvação que a Igreja deve ser 
missionária” (Catecismo da Igreja Católica, 851). 

Para tanto, só a graça de Deus nos sustenta e, 
por, isso, pedimos: “Ó Deus, que unis os corações 
dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais e esperar o que prometeis, 
para que, na instabilidade deste mundo, fixemos o 
nosso coração onde se encontram as verdadeiras 
alegrias. Amém.

Contribuição CS Belém-Fátima

Homens e Mulheres de Fé
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Destaques

Dom Francisco Biasin
Bispo Diocesano de Barra do Pirai/Volta Redonda, RJ 
acaba de comemorar solenemente seus 50 anos de Vida 
Sacerdotal. Participaram da Celebração Eucarística de 
Ação de Graças, 40 Senhores Bispos e mais de 80 Sa-
cerdotes, além de grande número de fiéis.

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília, por ocasião de Cele-
bração Eucarística e Vocacional, no Domin-
go do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações. Dom Sérgio, quando jovem, 
pertenceu à Comunidade Serra de Matão, SP.

Pai e filho serão ordenados Padres 
nos Estados Unidos. 
Peter Infanger, de 63 anos, está no seminário desde 
2014 e seu filho Andrew, de 30 anos já é diácono. Am-
bos serão ordenados Sacerdotes no final deste ano.

Dom Moacir Silva, em 
Brodowski, SP
A Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP) costu-
ma realizar a ‘Pascoela’, logo após a Domingo 
da Páscoa. Aqui são vistos S. Ex.a Dom Moa-
cir Silva e alguns dos Sacerdotes presentes. Os 
serranos lá estiveram preparando os alimentos.
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Seminaristas

Volta Redonda, RJ
Jovens seminaristas do Seminário 
Dom Romero, da Diocese de Bar-
ra do Pirai/Volta Redonda que tem 
como seu Bispo Diocesano S. Ex.a 
Dom Francisco Biasin, grande 
amigo e incentivador do Movimen-
to Serra. Em sua Igreja Particular 
existem mais de cinquenta Comuni-
dades Serra.

Campo Mourão, PR
Piedosos e alegres jovens seminaristas 
que se encontram no Seminário Nossa 
Senhora de Guadalupe, da Diocese de 
Campo Mourão, que tem como seu 
Bispo Diocesano S. Ex.a Dom Fran-
cisco Javier Delvalle Paredes, Bispo 
Auxiliar Dom Bruno Elizeu Versari e 
Reitor o Pe. Roberto Carlos Reis.

Niterói, RJ
Teólogos do Seminário São José 
da Diocese de Niterói. Com eles é 
visto nosso IS Jorge Beisel Filho, 
Presidente da Comunidade Serra 
daquela cidade, quando em visita 
ao seminário.

Paranavaí, PR
Seminarista da Diocese de Paranavai 
que tem, atualmente, como seu Ad-
ministrador Diocesano o Pe. Silvio 
César Pereira. Eles estavam presen-
tes à reunião de fundação do Movi-
mento Serra na Diocese, pelo IS Jor-
ge LuizTonet, de Campo Mourão.
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O futuro da Igreja depende de um despertar 
de seu “gigante adormecido”, os leigos, segun-
do constatou um congresso organizado em Roma 
pela Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia 
Universidade da Santa Cruz, com o título “O fiel 
leigo: realidade e perspectiva”.

Por que um congresso sobre os leigos?
Professor Luis Navarro: Como em muitos 

lugares, torna-se evidente o impulso do Concílio 
Vaticano II sobre o papel dos leigos como fiéis en-
volvidos na realidade secular, chamados à santi-
dade e partícipes da missão da 
Igreja em primeira pessoa, para 
revitalizar um mundo que está 
em um beco sem saída. Nova-
mente se atualiza a expressão 
de um padre sinodal sobre a 
vocação e missão dos leigos na 
Igreja e no mundo, que definia 
o conjunto dos leigos como um 
“gigante adormecido”. Trata-se, 
sem ir mais longe, de mais de 
95% do povo de Deus, inúme-
ras pessoas batizadas que vivem 
diferentes graus de pertença e de adesão, de par-
ticipação e corresponsabilidade na vida da Igreja. 

É possível, portanto, fiar-se nos leigos? Podemos, 
inclusive, confiar neles para que levem adiante a 
missão da Igreja?

Professor Luis Navarro: O Concílio Vaticano 
II não fez uma escolha política ou sociológica, e sim 
afirmou uma percepção teológica do que é o leigo e 
a que está chamado: um batizado que segue Cristo a 
partir da sua vocação humana, cheia de responsabi-
lidades e desafios seculares que constituem o lugar 
onde se imita o Senhor e onde se convida os outros 
a segui-lo.

Como se pode conciliar essa responsabilidade 
pessoal com a variedade de novas realidades ou 
movimentos e grupos que se dirigem aos leigos? 
Um leigo que não pertence a essas realidades pode 
levar à plenitude o seu “ser “leigo”?

Professor Luis Navarro: O interesse do nosso 
congresso também se concentrou em ouvir os re-
presentantes de algumas dessas realidades, porque 
o seu carisma de origem faz referência à condição 
batismal como tal. A riqueza que essas realidades 
trouxeram à Igreja deve ser retomada em sua raiz, 
isto é, o fato puro e simples de que ser batizado traz 

uma grande alegria e também 
uma grande responsabilidade. 

Do leigo se fala em todos os luga-
res e, por vezes, de forma repeti-
tiva. Será que o discurso eclesial 
está um pouco desgastado e que 
talvez seja preciso refletir direta-
mente sobre as necessidades da 
sociedade no mundo?

Professor Luis Navarro: 
Sua pergunta atinge o alvo, se es-
tiver fazendo referência ao fato de 

que o leigo tem, como interesse primário, e precisa-
mente pela força da sua vocação, que deve ao mesmo 
tempo encontrar e transmitir Cristo na vida diária e 
nas aspirações de um mundo mais justo. Seria errado 
supor que isso pode ser assumido à margem da Reve-
lação cristã e, portanto, da sua expressão no magisté-
rio, especialmente na área social: o grande desafio é 
que os leigos o façam em primeira pessoa, a partir da 
própria responsabilidade entre os homens, cidadãos 
como eles. Portanto estamos confiantes de que do 
congresso surgirá a ideia de que, para “configurar” o 
mundo de acordo com a verdade cristã, o leigo deve, 
antes de tudo, “formar” a própria consciência, para 
agir em plena liberdade e com plena iniciativa.

Leigos: “gigante adormecido” da Igreja
Entrevista com o professor Luis Navarro

Um leigo bem formado e consciente dos seus próprios deveres na sociedade é “luz para o mundo”.
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Por que agosto é o mês vocacional? 

Todo ano em agosto celebramos em nos-
sas Igrejas o Mês Vocacional. Mas, você 

já parou para se perguntar por que temos 
essas comemorações no Brasil?

Em 1981, a Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), em sua 19ª Assembleia 
Geral, instituiu agosto como o Mês Vocacional. O 
objetivo principal era o de conscientizar as comu-
nidades da responsabilidade que compartilham no 
processo vocacional. É por isso que cada domingo 
do mês de agosto é dedicado à celebração de uma 
determinada vocação. No primeiro, celebra-se sa-
cerdócio e os ministérios ordenados; no segundo, 
o matrimônio junto à semana da Família; no ter-
ceiro, a vida consagrada, e por fim, no quarto, a 
vocação dos Leigos.

Mesmo após 35 anos da instituição do Mês 
Vocacional, o presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB, Dom Jaime Spengler, diz 
que ainda é preciso criar uma cultura vocacional na 
juventude católica.

“Quando falamos de vocação ou de cul-
tura vocacional, quase sempre temos em mente 
os ministérios ordenados ou a vida consagrada. 
Na verdade, trata-se de uma compreensão muito 
mais ampla da questão. Quanto é necessário, por 

exemplo, que nas diversas dimensões da vida so-
cial haja pessoas leigas, comprometidas com a fé, 
dispostas a cooperar em construir um mundo um 
pouco melhor para as futuras gerações”, afirmou 
em entrevista ao site da CNBB, ressaltando: “Urge 
apresentar aos jovens e adolescentes os distintos 
caminhos do serviço do Senhor e do seu Reino: 
como leigos engajados nos diversos âmbitos da 
vida social; casados que assumem o compromis-
so do matrimônio; consagrados por causa do Rei-
no dos Céus; e ministros ordenados a serviço do 
povo, nas diversas comunidades de fé”.

Contribuição CS. Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, São Mateus, PR

Os rios não bebem sua própria água, as arvores não 
comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si 

mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. 
Viver para os outros é uma regra da natureza. (...) A vida 
é boa quando você está feliz; mas a vida é muito melhor 

quando os outros estão felizes por sua causa.
Papa Francisco
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Cinco anos depois daquele 13 de março de 2013, 
o Papa Francisco continua a surpreender a Igreja, os 
fiéis e o mundo, por sua simplicidade e carisma.

Primeiro papa latino-americano, vindo do “fim 
do mundo”, como ele mesmo disse, carrega sobre seus 
ombros o peso de 82 anos. Francisco tem mostrado dis-
posição e muito dinamismo ao longo de seu pontifica-
do. Ele já fez, até hoje, 22 viagens internacionais, nas 
quais visitou 33 países, entre eles o Brasil, em 2013. 

Ele que tomou para si o nome de Francisco, o 
santo de Assis, por querer como ele uma Igreja “pobre 
para os pobres”, instituiu o Dia Mundial dos Pobres, 
na conclusão do Ano Santo extraordinário da Miseri-
córdia, com a Carta Apostólica intitulada “Misericór-
dia e mísera”, que no ano passado teve sua primeira 
edição no dia 19 de novembro. 

Entre os principais documentos que o Papa je-
suíta escreveu e deixa como herança para a Igreja, são 
destaques: Laudato si (Louvado sejas). Nesse docu-
mento ele quis deixar uma mensagem contundente so-
bre as questões ambientais indicando um caminho de 
conversão ecológica.

Evangelii Gaudium (A alegria do Evange-
lho). Com essa exortação apostólica, Francisco tratou 
sobre a obra evangelizadora da Igreja, especialmente a 
sua ação missionária manifestando uma preocupação 
com uma Igreja em saída.

Amoris laetitia (A alegria do amor). Outro docu-
mento que trouxe grande contribuição para a Igreja, foi 
esta exortação pós-sinodal, que trata sobre a família e 
recolhe os resultados de dois Sínodos dos Bispos so-
bre a família ocorridos em 2014 e 2015. O documento 
mostra a necessidade de uma melhor preparação para 
o matrimônio, a realidade do amor, abre reflexões so-
bre a ideologia de gênero, trata sobre diversas questões 
pastorais com as famílias e em um dos capítulos mais 
polêmicos, fala sobre os desafios para acompanhar as 
famílias e casais em situação irregular perante a Igreja.

O Papa promoveu ainda um Jubileu da Miseri-
córdia (2015-2016), terceiro ano santo extraordinário 
na história da Igreja Católica, durante o qual canoni-
zou Madre Teresa de Calcutá, e ainda um Ano da Vida 
Consagrada. Francisco promoveu também a reforma 
da Cúria Romana, com a ajuda de um Conselho de 

Cardeais dos cinco continentes, e criou dois icasté-
rios: ‘Leigos, a Família e a Vida’ e ‘Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano Integral’, além 
de várias medidas na administração econômico-finan-
ceira da Santa Sé e do Estado do Vaticano.

Além desses gestos, alguns têm marcado pela 
generosidade e compaixão do Santo Padre, relem-
bre alguns: 
- Ofereceu um almoço comunitário para 1500 pobres 

no Vaticano;.
- Instalou banheiros, chuveiros, lavanderia e até uma 

barbearia para os sem-teto de Roma; 
- Promoveu um encontro inédito entre os presidentes 

de Israel e Palestina pela paz;
- Teve um encontro inédito com Patriarca ortodoxo 

Kirill, aproximando a Igreja Católica e a Igreja Or-
todoxa Russa; 

- Leiloou uma Lamborghini, para ajudar os cristãos 
do Iraque.

- Instalou banheiros, chuveiros, lavanderia e até uma 
barbearia para os sem-tetos de Roma

- Promoveu um encontro inédito entre os presidentes 
de Israel e Palestina pela paz

- Teve um encontro inédito com Patriarca ortodoxo 
Kirill, aproximando a Igreja Católica e a Igreja Or-
todoxa Russa 

- Leiloou uma Lamborghini para ajudar os cristãos do 
Iraque.

Ações do Papa Francisco nos cinco anos de pontificado

http://www.a12.com/redacaoa12/igreja/jubileu-da-misericordia-em-7-passos
http://www.a12.com/redacaoa12/igreja/jubileu-da-misericordia-em-7-passos
http://www.a12.com/radio/noticias/relembre-as-palavras-do-papa-francisco-durante-a-canonizacao-de-madre-tereza-de-calcuta
http://www.a12.com/radio/noticias/relembre-as-palavras-do-papa-francisco-durante-a-canonizacao-de-madre-tereza-de-calcuta
http://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/2015-ano-da-vida-consagrada
http://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/2015-ano-da-vida-consagrada
http://www.a12.com/redacaoa12/santo-padre/papa-anuncia-novo-dicasterio-que-une-leigos-familia-e-vida
http://www.a12.com/radio/noticias/a-humanidade-corre-risco-de-suicidio-diz-o-papa-francisco
http://www.a12.com/radio/noticias/a-humanidade-corre-risco-de-suicidio-diz-o-papa-francisco
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Expansão
Paranavaí, PR
IS Célia Regina Duarte, primeira 
presidente da novel Comunidade 
Serra, seu filho seminarista e par-
ticipantes da reunião de fundação 
do Movimento Serra em Parana-
vai. Estiveram presentes os Pa-
dres José Carlos e Silvio César 
Pereira, Administrador Diocesa-
no. Graças ao trabalho do IS Jor-
ge Luiz Tonet, de Campo Mou-
rão, a expansão do Movimento 
está acontecendo no Distrito 131, que ele, com grande entusiasmo, coordena. Nas duas primeiras fotos a 
reunião de fundação e nas outras duas os membros rezando o Rosário Vocacional, acompanhados pelo Pa-
dre José Carlos, Assistente Eclesiástico e grande incentivador do movimento.

Volta Redonda, RJ
Comunidade Serra Jesus de Nazaré, que tem na presidência o IS. Benedito Soares Borba e CS. São Judas 
Tadeu. Mais duas das quase setenta comunidades fundadas e acompanhadas pela IS Maria Ilda.

São Mateus do Sul, PR
Nova Comunidade Serra foi iniciada na Paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul (PR). Acima são 
vistos os casais que participaram do encontro de formação realizado naquela cidade e que, de forma entu-
siasmada e sob a coordenação da IS Margarete Ravanello, são os fundadores da novel comunidade.
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Encontros de Aprofundamento Espiritual

Sete Lagoas, MG 
Retiro com os seminaristas do Seminário Diocesano, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Sete La-
goas. O encontro foi coordenado pelo Pe. Hélio de Oliveira e contou com a participação dos serranos de 
Paraopeba, tendo à frente o IS Helder Luiz Rodrigues.

Palmas, PR
O EAE - Encontro de Aprofundamento Espiritual rea-
lizado no Seminário São João Vianney, em Palmas, 
foi coordenado pelo IS Valdecir Rampazzo e contou 
com a presença de serranos de São Jorge D’Oeste, 
Clevelândia e Palmas, além dos seminaristas da Dio-
cese e do representante do Conselho Nacional.

Formosa, GO
Organizado e Coordenado pelos ir-
mãos Serranos Adair Francisco, José 
Venâncio e Marli Lupschinski, o 
Distrito 106 realizou seu Encontro 
de Aprofundamento Espiritual, com 
grande proveito e participação, em 
Formosa. Contou com a presença e 
palestra proferida pelo Pe. Jesus Joa-
quim de Sousa, Assistente Eclesiásti-
co do Movimento Serra.

Porto Sant’Ana, Cariacica, ES 
Foi realizado o Encontro de Aprofundamento Es-
piritual organizado pelas IS Zélia Brito e Leôniua 
Bremen. Contou com a presença de sessenta serra-
nos, do IS Edgard Pimentel, representante do Con-
selho Nacional que proferiu palestra sobre o laicato 
e do Pe. Kremerson Giestas Dias, que celebrou a 
Eucaristia para os participantes.
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São Mateus do Sul,PR
Magnífico Encontro de Aprofundamento Espiritual realizado na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro. Contou com a participação de serranos de São Mateus do Sul, Bituruna, Rio Azul, Antônio Olinto, 
Santo Antônio, Limeira e União da Vitória. Foram quase uma centena, os participantes e, com eles estive-
ram cinco Sacerdotes. Destacamos a presença do Pe. Mário Fernando Glaab, Administrador Diocesano. 
Nas fotos são vistos os participantes, o casal Margarete e Alceu Ravanello, Coordenadora Distrital, e mo-
mento do Rosário Vocacional em que aparece a IS Mariza Pasquali, Presidente e coordenadora do encontro.

Irati, PR
O Encontro realizado no Seminário Mãe de Deus, em Irati, contou com a presença de S. Ex.a Dom Sérgio 
Brascki, Bispo Diocesano de Ponta Grossa, dos Padres Hélio e Edvaldo, além de seminaristas e serranos de 
Ipiranga, Ponta Grossa e Irati. Representaram o CNSB os IS Aroldo e Célia Maria, de Curitiba. Foi coorde-
nador do evento o IS Guerreiro. 

Caieiras, SP
Organizado pelo IS Athos Lourenço, Presidente da CS de Caieiras, foi realizado o Encontro de Aprofunda-
mento Espiritual do Distrito 112 que contou com a participação de serranos de Bragança Paulista, São Paulo 
e Caieiras. Representando o CNSB lá esteve o IS Affonso Iannone.
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Segundo Encontro 
Vocacional com os 
seminaristas, seus 
familiares e mem-
bros do Movimento 
Serra de Ribeirão Preto, SP. Essa Comunidade Serra promove, frequen-
temente, encontros de estudo, reflexão, oração... com os seminaristas da 
diocese de Ribeirão Preto. Um magnífico trabalho vocacional.

Distrito 52 - Regional SUL I - SP
Coordenador: Elio Pedersoli, de São Joaquim da Barra, SP

Atividades Distritais

Promoção denominada Galinhada 
é uma das promoções da CS de Ri-
beirão Preto (SP), cuja renda reverte 
em favor do Seminário Diocesano. 
Na segunda foto vemos as IS parti-
cipantes da Missa Vocacional que a 
CS realiza mensalmente na capela do 
Seminário Diocesano.

A Comunidade Serra de RibeirãoPreto, tendo à frente o IS Antônio Geraldo 
Pilan, realizou - como anualmente acontece - a ‘Festa da Pitzza’, em favor 
do Seminário Arquidiocesano. Serranos da mesma comunidade são vistos - 
na segunda foto - rezando o Rosário Vocacional, na residência de um deles.

Distrito 161 - Regional Oeste
Coordenador: Genilda Florizete, de Mineiros, GO

Comunidade Serra de Campo Grande (MS) que tem à 
frente a IS Suely Hiromi Suziki que também é coordena-
dora auxiliar do Distrito 161, juntamente com a IS Ge-
nilda Florizete, de Mineiros (GO). 

Serranos de Mineiros (GO, participantes do Retiro Es-
piritual que a Comunidade Serra Mãe  de Jesus promove 
anualmente. Foi coordenado pelo Presidente Hamilton 
Moraes Martins.
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Distrito 106 - Regional OESTE - GO
Coordenador: Adair Francisco Pereira, de Formosa, GO

Célia Regina Sócio Queiróz, Pre-
sidente da Comunidade Serra de 
Brasília, DF, por ocasião de reunião 
de sua comunidade. Ela é vista com 
S.Eminência o Cardeal Dom Sérgio 
da Rocha, Arcebispo de Brasília, 
por ocasião de reunião.

Distrito 108 - Regional SUL II - Paraná
Coordenadora: Margarete Ravanello, de São Mateus do Sul, PR

Distrito 113 - Regional SUL I - SP
Coordenador: IS. Cristino Gilmar do Nascimento, de Pindamonhangaba

Encontro realizado em Lavrinhas, SP. Os en-
contros realizados pelos serranos são de extrema 
importância e necessidade para o crescimento 
espiritual e conhecimento, tanto de ordem reli-
giosa, quanto do próprio Movimento Serra.

Encontro de Aprofundamento Espiritual em São Mateus do Sul (PR). Vemos o casal João Carlos, da 
CS N.S. das Dores, Limeira; participantes do encontro e membros da CS Santa Bárbara, de Bituruna, 
naquela mesma ocasião.  

Seminário São João Maria Vainney, 
de Palmas. Jovens seminaristas que 
alegraram o Encontro de Aprofun-
damento Espiritual do Distrito 108, 
realizado em Palmas. O evento foi or-
ganizado pelo IS  Valdecir Rampazzo, 
Auxiliar de coordenação distrital.
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Distrito 129 - Regional LESTE II
Coordenador: IS. José Maria Costa, de Oliveira, MG

Vocações em Bom Sucesso, MG
Em 1966 ordenava em Oliveira o 1º padre bonsucessence Padre Judas Tadeu Vivas. Em 1988 foi fundado o 

SERRA CLUBE DE BOM SUCESSO, movimento que tem a missão de rezar e trabalhar em prol das vocações sa-
cerdotais religiosas e missionárias da Igreja. Em 30 anos (1988) de fé e perseverança, a oração vem cumprindo a sua 
finalidade e o grupo Orante, com o apoio da comunidade tem recebido de Deus Providente os seus pastores, vendo a 
cada ano o florescer de novas vocações devidamente assumidas para a santificação do Povo de Deus. Nossos Padres 
e religiosos filhos de Bom Sucesso ordenados a partir de 1988 são:

1- Padre Diovany Roquim Amaral, (Diocese de Oliveira) nascimento: 25-07-1980, Ordenação: 05-09-08

2- Padre Hemerson Cristiano Souza, (Diocese de Oliveira) nascimento: 30-01-1982, Ordenação: 26-09-09

3- Frei André Luiz Aguiar, (Franciscano Capuchinho), nascimento: 23-07-1979, Voto Solene: 26-10-2008

4- Padre Frei Telles Ramon, O de M (Mercedário), nascimento: Ordenação: 25-07-2011

5- Padre Frei Paulo Henrique Machado, O de M, (Mercedário) nascimento: Ordenação: 04-02-2012

6- Padre Alexsandro Ribeiro Nunes, CSS (Estigmatino) Ordenação: 22-11-2014

7- Padre Frei Jociel Batista de Carvalho, (Mercedário) nascimento: 14-01-1987 Ordenação: 28-06-2014

8- Padre Kleyton Marcio Silva Aquino, (Diocese de Blumenau) Ordenação: 05-03-2016

9- Padre Frei Luiz Carlos Souza, STT (Trinitário), nascimento: 14-10-1977 Ordenação: 03-12-2016

10- Irmã Regiane Helena, Hospitaleira do Coração de Jesus Nascimento: Voto Solene:

Distrito 131 - Regional SUL II - PR
Coordenador: Jorge Luiz Tonet, de Campo Mourão, PR

IS. Jussara Cristina da Silva Ribeiro, de Mamborê, PR, por ocasião de visita do IS Ulysses Sebben. A presidente 
atual, bem como a ex-presidente IS. Elane Boline Santos, são vistas com seus familiares e serranos acompanhados 
pelo seu Assistente Eclesiástico Pe. Valdecir Liss.

Visita de Serranos de Campo Mourão  ao Se-
minário Diocesano, por ocasião da estada do 
Presidente Eleito IS Roberto Abicalaffe, de 
Guarapuava, e do IS Ulysses Sebben, Secretá-
rio Executivo do Conselho Nacional.



Revista O Serra - Nº 134 - Agosto de 2018 17

Distrito 139 - Regional SUL II - PR
Coordenador: Carmen Terezinha Sefrin, Curitiba, PR

Homenagem às mães do Movimento Serra, foi prestada 
às serranas da CS Cidade Sorriso, de Curitiba, por oca-
sião do Dia das Mães. Lembrar e homenagear as mães 
Serra é um  bonito gesto de amor.

Distrito 176 - Regional Leste I
Coordenadora: Maria Ilda Monteiro de Castro, de Volta Redonda, RJ

Retiro Espiritual dos membros da Comunidade Serra 
de São José dos Pinhais, coordenado pelas IS Carmen 
Terezinha e Albani Buhrer. Foi pregador o Pe. Braz, As-
sistente Eclesiástico.

Sob a coordenação da IS Maria Ilda, o Movimento 
Serra tem realizado grandes encontros de seus membros 
com a finalidade de rezarem, meditarem e estudarem te-
mas de ordem religiosa e vocacional.

Camomilas Vocacionais colaborando na festa de São 
Sebastião, na paróquia de que é Patrono. Com seu traba-
lho, as serranas, contribuem com a Paróquia, vocações 
de especial consagração e o seminário da Diocese.

Hora Santa Vocacional  é uma das atividades realizadas 
pelos serranos de Volta Redonda. Aqui são vistos os ser-
ranos ao participarem de um desses momentos, promovi-
dos por sua Comunidade Serra.

Primeiro Encontro Vocacional de 2018 - Padres Sérgio 
Brandão, Samuel Moreira Camargo, seminaristas e ser-
ranos, na Casa de Formação Sagrada Família, após Ce-
lebração Eucarística que marcou o início das atividades 
vocacionais do ano.
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Serra em Ação

Recife, PE
Tendo à frente os IS Marcílio e Hilda, James e Teresa, Al-
bérico e Neia, os serranos da Comunidade Serra ‘Jardim 
São Paulo’. após servirem o café da manhã aos Sacerdo-
tes, por ocasião da Missa do Crisma, na Semana Santa.

Curitiba, PR
Pe. Regis Bandil e seminaristas do Seminário Menor 
São José, da Arquidiocese de Curitiba, por ocasião de 
retiro de que participaram, como colaboradores, os ser-
ranos Jayme e Cecília, Aroldo e Célia Maria, da CS Ci-
dade Sorriso. Dia de São José. Serranos da CS Cidade 
Sorriso, participando das celebrações comemorativas 
do Padroeiro do Seminário Arquidiocesano São José, 
em Curitiba.

Mamborê, PR
Pe. Isaias Conceição, Vigário paroquial, comemora solenemente seus 10 anos de Vida Sacerdotal com a presença 
dos membros da Comunidade Serra, agora presidida pela IS. Jussara Cristina da Silva Ribeiro, em substituição à IS 
Elane Bolena, primeira presidente.

Volta Redonda, RJ
Comunidade Serra das Camomilas Vocacionais, come-
morando seus 32 anos de existência, com Missa de Ação 
de Graças e festivo coquetel de confraternização.
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IS Edgard Pimentel 
Com o Diácono Sebben e Pe, Pedro Carlesso por oca-
sião das comemorações dos 80 anos de vida do Edgard 
que, após Missa de Ação de Graças, ofereceu alegre 
jantar de confraternização.

Guarapuava, PR
Hora Santa Vocacional realizada pelos serranos, tendo à fren-
te o IS Roberto Abicalaffe, Presidente. É uma das atividades, 
mensalmente realizadas, pela comunidade Serra local.

Aparecida, SP
Padres José Pereira, Assistente Eclesiástico da CS de 
Pesqueira (PE) e Pe. Hélio de Carvalho Neves, afilhado 
do IS Fernando Barreto, no dia em que comemorava seus 
23 anos de Ordenação Sacerdotal, em Aparecida.

Recife, PE
Visita do Secretário Executivo do Conselho Nacional 
Serra do Brasil ao Distrito 102. São vistos membros da-
quela CS, de Palmares (PE) e de Caicó (RN) com a então 
Presidente IS Neusa Guerra Barbosa.

Assis, Itália
Por ocasião do’Ano Santo Jubilar de 2000’, membros da 
Comunidade Serra ‘Vale do Iguaçu’ Erasmo Benvenutti, 
Ulysses Sebben e Boleslau Iwanko (foto), estiveram em 
Assis, visitando os locais em que viveu São Francisco 
e, especialmente, o local em que se encontra enterrado. 
Uma grande bênção.

Ribeirão Preto, SP
Rosário Vocacional é rezado, todos os meses, no Semi-
nário Diocesano São José, pela Comunidade Serra de Ri-
beirão Preto, SP, tendo à frente a IS Ana Maria Bin e com 
a participação dos seminaristas.
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Jovem representará o Brasil em 
encontro pré-sinodal no Vaticano

315 jovens representando to-
dos os continentes  se reunirão no 
Vaticano. E a contribuição brasileira, 
qual será? Quem responde é Ariany 
de Oliveira Leite, de Goiás. Ela é 
membro da Comissão Nacional da 
Juventude Redentorista (Jumire) e da 
Pastoral Juvenil da CNBB e foi con-
vidada para participar no Vaticano 
da reunião pré-sinodal. “É um mo-
mento muito importante que a nossa 
Igreja vive hoje. A juventude vem 
gritando por socorro há algum tempo 
e a proposta do Sínodo vem para dar 
de beber a todos que têm sede desta 
água que é Cristo. O Papa Francisco 
está-nos dando a oportunidade para 
falar, e esta é uma grande respon-
sabilidade. Precisamos ter dom do 
discernimento, há muito a se dizer”. 
Sobre os assuntos que apresentaram 
ao Papa Francisco, Ariany destaca que 
a comissão Nacional vem trabalhando 
com as diversas expressões juvenis 
, ouvindo o que cada uma delas tem 
a dizer e a contribuir. Assim, a partir 
dos questionários respondidos pelos 
jovens brasileiros, a comissão que 
embarca para o vaticano estará em 
plena comunhão com a juventude do 
país. “Nós somos a voz da juventude 
brasileira, para isso trabalhamos e nos 
dedicamos a conhecer e compreender 
o que eles tinham a nos dizer e as suas 
formas de se expressar”.

 Terço das Mulheres: a missão de 
iluminar o mundo pela oração

O Santuário de Aparecida re-
cebeu a 5º Romaria do Terço das Mu-
lheres, reunindo mais de 4500 mulhe-
res e 100 grupos para uma programa-
ção de muita oração e alegria na Casa 
da Mãe, refletindo o tema:‘Terço das 
Mulheres em oração pelas Famí-
lias’. Esse dia especial começou com 
uma acolhida aos grupos na Tribuna 
Bento XVI, com o reitor do Santuá-
rio, padre João Batista de Almeida, o 
missionário redentorista, irmão Allan 
Zuccherato e a cantora do hino do 
Terço das Mulheres, Adriana Gil. As 
mulheres estiveram presentes tam-
bém no programa do Terço com os 
Jovens de Maria na TV Aparecida. Os 
apresentadores Allan Ribeiro e a Lau-
ra Galvão receberam um grupo da ci-
dade de Vargem Grande do Sul (SP), 
que rezou e representou as mulheres 
do Terço de todo o Brasil. “Eu que-
ro convidar vocês mulheres do terço, 
que façam na Igreja do Brasil esta 
revolução, o terço se transformando 
em uma oração missionária, o terço 
se transformando em uma oração mi-
sericordiosa, o terço nos levando até 
as feridas dos nossos irmãos”.
_____________________________

JMJ do Panamá 2019
Já está colocando as moedinhas 

no seu porquinho para ir à Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) do Pana-

má? Temos uma boa notícia! Já foi di-
vulgado o valor estimado dos pacotes 
locais, que incluem hospedagem em 
escolas, acesso aos transportes públi-
cos e alimentação durante os dias do 
evento, além do kit do peregrino. 

Os valores estimados são 
de USD 250,00 e USD 300,00 dóla-
res. O período de inscrição começará 
em janeiro de 2018. A mesma pla-
taforma usada na JMJ da Cracóvia 
será utilizada na do Panamá. Pode-
rão registrar grupos micro, de 1-150 
pessoas. Quanto mais cedo os gru-
pos se registrarem e pagarem pelas 
inscrições, poderão ficar mais próxi-
mos dos locais onde serão realizadas 
as catequeses divididas por línguas. 
A JMJ acontece de 22 a 27 de janeiro 
de 2019 na Cidade do Panamá. 
_____________________________

Coral Arquidiocesano de 
Maringá (PR) canta para o 

Papa Francisco

O Coral Arquidiocesano de 
Maringá (PR) cantou dez músicas 
na Praça São Pedro, durante a Au-
diência Geral da última quarta-fei-
ra (24), no Vaticano.

Atualidades
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Acompanhando os integrantes 
do coral, o padre Onildo Luiz Junior 
falou sobre a alegria do coral ao can-
tar para o Papa Francisco. “Havia 
uma expectativa muito grande do 
grupo em fazer esse encontro com o 
Papa. (...) Foi um momento de muita 
emoção, com muitas lágrimas e um 
sentimento de gratidão e realização 
por esse carinho que o Papa Francis-
co sempre demonstra à maioria dos 
peregrinos. Então foi uma experiên-
cia maravilhosa e também espiri-
tualmente falando é uma coisa muito 
profunda”, afirmou.
_____________________________

Dom Helder Câmara é 
declarado patrono brasileiro 

dos Direitos Humanos

Primeiro secretário-geral e 
idealizador do projeto da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Helder Pessoa Câ-
mara foi declarado Patrono Brasi-
leiro dos Direitos Humanos. 

A lei de número 13.581/2017 
foi sancionada e publicada no Diário 
Oficial da União em 26 de dezem-
bro. O Dom da Paz, como era conhe-
cido, ocupou o cargo de secretário-
-geral em dois mandatos, de outubro 
de 1952 até outubro de 1964. Depois 
tornou-se arcebispo de Olinda e Re-
cife (PE). O projeto de lei que suge-
riu o título a Dom Helder, falecido 
em 1999, foi proposto em 2014, com 
a justificativa de se tratar de uma 
homenagem a um dos fundadores 
da CNBB e “grande defensor dos 
direitos humanos durante o regime 
militar brasileiro”. Para o deputa-
do propositor, Arnaldo Jordy (PA), 
“mais que uma liderança religiosa, 

Dom Helder Câmara era referência 
na luta pela paz e pela justiça social. 
Pregava uma Igreja simples, voltada 
para os pobres e a não violência”.
_____________________________

Papa institui a Memória de 
Maria, “Mãe da Igreja”, no 

calendário litúrgico

Com um Decreto publicado 
pela Congregação do Culto Divino 
e da Disciplina dos Sacramentos, o 
Papa Francisco determinou a inscri-
ção da Memória da “Bem-aventurada 
Virgem, Mãe da Igreja”, no Calendá-
rio Romano Geral. Esta memória será 
celebrada todos os anos na Segunda-
-feira depois de Pentecostes.“Esta ce-
lebração ajudará a lembrar que a vida 
cristã, para crescer, deve ser ancora-
da no mistério da Cruz, na oblação 
de Cristo no convite eucarístico e na 
Virgem oferente, Mãe do Redentor e 
dos redimidos”, lê-se ainda no Decre-
to, assinado pelo Prefeito do Dicasté-
rio, o Card. Robert Sarah:“O desejo é 

que esta celebração, agora para toda a 
Igreja, recorde a todos os discípulos 
de Cristo que, se queremos crescer 
e enchermo-nos do amor de Deus, é 
preciso enraizar a nossa vida sobre 
três realidades: na Cruz, na Hóstia e na 
Virgem – Crux, Hostia et Virgo. Estes 
são os três mistérios que Deus deu ao 
mundo para estruturar, fecundar, san-
tificar a nossa vida interior e para nos 
conduzir a Jesus Cristo. São três mis-
térios a contemplar no silêncio.”
_____________________________

São Junípero Serra

Nosso Patrono Junípero Ser-
ra é um dos grandes personagens da 
História dos Estados Unidos e, em 
consequência, uma imagem dele, em 
tamanho natural, encontra-se no Pan-
teão dos Heróis Nacionais, na entrada 
do Congresso Americano Nas outras 
fotos, vistas dos aposentos dele, na 
Missão de São Carlos Borromeu, Ca-
lifórnia, USA. Missões fundadas pelo 
Patrono do Movimento Serra, São 
Junípero Serra, na então ‘Nova Espa-
nha’, hoje México e Califórnia, USA.

http://www.a12.com/santopadre
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Relatório

De viagem do Secretário Executivo em visita aos Distrito 168 e 131 - PR, 
dos dias 22 a 25 de fevereiro de 2018.

Dia 22 - Quinta-Feira
União da Vitória - Guarapuava - Candoi - Guarapuava

Candoi, PR
Recebido, com sua esposa Iolanda, em 
Guarapuava, pelo casal Roberto e Ester 
Abicalaffe. Às 18h participou, junta-
mente com serranos de Guarapuava, de 
reunião com a comunidade Serra em for-
mação, na localidade de Candoi (PR) que 
tem na presidência a IS Albertina. Essa 
CS pretende receber seu Certificado de 
Reconhecimento, em outubro próximo, 
das mãos de seu fundador, o IS Adelino 
Bridi, de Guarapuava.

Dia 23 - Sexta-Feira
Guarapuava - Campo Mourão - Mamborê - Campo Mourão

Mamborê, PR
Encontro do Movimento Serra, na residência da IS Jussara Cristina, por ocasião da visita que lhe fizeram os 
IS Roberto Abicalaffe, de Guarapuava; Ulysses Sebben, de União da Vitória; Jorge Luiz Tonet, de Campo 
Mourão. Na ocasião a Jussara assumiu a presidência da CS local, em substituição à Elane Boline.
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Paranavaí, PR
Sempre conduzidos pelo IS Jorge 
Tonet, seguiram para Maringá, 
agora acompanhados pelos serra-
nos Henrique, Pedro e Antônio, da 
CS de Campo Mourão. Mantive-
ram contato com o Diácono Os-
valdo e visitaram a Catedral de Maringá. Seguiram, então, para a localidade de Paissandu, onde foram recebidos 
pelo Pe. Nailson, na Paróquia Jesus Bom Pastor. Com ele tiveram proveitoso diálogo sobre o Movimento Serra 
e a SAV - Serviço de Animação Vocacional e a possibilidade de um trabalho conjunto, tão logo seja fundado o 
Serra na Arquidiocese de Maringá. Após o almoço, visitaram o Seminário de Filosofia da Diocese de Campo 
Mourão, também em Maringá onde permaneceram por algumas horas e rezaram o Rosário Vocacional com os 
jovens seminaristas. Uma bênção. Às 18h participaram de magnífica reunião na Catedral de Paranavaí, que con-
tou com a presença de dois Presbíteros: Pe. José Carlos e Pe. Silvio. Estavam presentes mais de trinta pessoas, já 
preparadas pelo Pe. Silvio César Pereira, Administrador Diocesano, para assumirem o Movimento Serra naquela 
Diocese. Na ocasião o Secretário Executivo fez breve explanação sobre o Serra, complementado por outros ser-
ranos presentes e, ao final, foi indicada a Presidente da novel Comunidade Serra, a Senhora Célia Regina Duarte, 
mãe de seminarista. Com alegria assumiu o encargo de levar avante o Movimento. Às 19h30 participaram de 
Celebração Eucarística e regressaram a Campo Mourão e, no dia seguinte, a União da Vitória.

Campo Mourão, PR
Segue de Guarapuava acompa-
nhado pelo IS Roberto Abicala-
ffe, Presidente Eleito do CNSB. 
Recebidos pelo casal de serranos 
Jorge e Lurdes Tonet, em sua re-
sidência, onde ficaram carinhosa-
mente hospedados por dois dias. 
Às 16h participam de reunião da CS de Mamborê, quando tiveram a oportunidade de passar a presidência para 
a IS Jussara Cristina da Silva Ribeiro, em substituição à IS Elane Boline Santos. Contou com a presença do Pe. 
Valdecir Liss. Foram momentos de muita emoção e espiritualidade. Um agradecimento muito especial à IS Elane 
que, juntamente com o IS Jorge Tonet, fundaram aquela dinâmica Comunidade Serra. Às 20h participaram de 
reunião festiva da CS de Campo Mourão, que contou com a presença do querido Pe. Jurandir Coronado Aguilar. 
Essa reunião-jantar aconteceu na residência do casal Manoel e Neuci Colombo.

Dia 24 - Sábado
Campo Mourão - Maringá - Paissandu - Paranavaí - Campo Mourão

Paissandu, PRMaringá, PR
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Apoio da Hierarquia da Igreja

O Movimento Serra, como ademais todos 
os movimentos, pastorais e associações religio-
sas, necessitam do apoio, do inacentivo e da 
bênção dos membros da Hierarquia para alcan-
çarem êxito e poderem cumprir seus objetivos. 

Assim acontece em todas as dioceses bra-
sileiras e, em particular, na Diocese de São Ma-
teus (ES), cujo Bispo Diocesano é S. Ex.a Dom 
Paulo Bosi Dal’Bó. Ele é visto na foto acima, ao 
lado da IS Josicleia Rodrigues da Silva à qual 
acabava de entregar a Carta de Agregação, ban-
deira e demais insígnias do Movimento Serra. 
Com ele é visto o Pe. Deucy Correa, Assistente

Eclesiástico e grande amigo das serranos. 
É graças ao Pe. Deucy, auxiliado pelo IS Edgard 
Pimentel que, grande número de comunidades 
Serra foram fundadas e realizam magnífico tra-
balho, no Estado do Espírito Santo. Foi ele que 
nos recebeu em Conceição da Barra para o En-
contro de Aprofundamento Espiritual lá realiza-
do no início de julho último, organizado pela 
IS Fabiola Regina das Neves, Coordenadora 
Distrital 174. A eles o profundo agradecimento 
do Secretário Executivo do Conselho Nacional 
Serra do Brasil que lá teve a graça de estar.  

Sebben


