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Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar eleito 
para a Diocese de Anápolis, foi ordenado 
na manhã do dia 25 de janeiro de 2020, 
na Catedral Imaculada Conceição em 
Formosa (GO). A celebração contou com 
a participação de muitos bispos, padres, 
religiosas e o povo de Deus da Igreja par-
ticular local. 

Foi um bonito momento de graça para 
o Regional Centro-Oeste da CNBB. Foi 
bispo ordenante, Dom João Wilk, bispo 
diocesano de Anápolis-GO. Foram coor-
denantes, o bispo de Formosa, Dom Adair 
Guimarães, o bispo de Luziânia-GO e  o 
presidente do Regional Centro-Oeste da 
CNBB, Dom Waldemar Passini Dalbello.

Filho de Formosa-GO recebe Ordenação 
Sacramental no Grau do Episcopado
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EDITORIAL
Aos irmãos e irmãs Serras
Diretoria Executiva,
Diretores
Coordenadores regionais,
Coordenadores Distritais,
Presidentes, 
Vices de Comunicação em geral
    
REF.: REVISTA “O SERRA”
    ASS.: CAMPANHA DE ASSINATURAS

Prezados Irmãos (ãs),

 Todos têm conhecimento das dificuldades porque passa a 
edição da revista “O Serra”, em virtude da baixa adesão a reno-
vação e até mesmo a obtenção de novas assinaturas, fazendo com 
que esta seja hoje inviável financeiramente. Nem por isso, a Direto-
ria Executiva deixou de editá-la e enviá-la no ano de 2019.
 Editar uma revista não é tarefa fácil, mesmo para profissio-
nais da área, imagina para uma instituição como a do Serra, que 
não possui know-how, nem profissionais especializados no assun-
to, mesmo assim tem se esforçado e publicado edições primorosas 
com assuntos de alto ter católico religioso, principalmente voca-
cionais, além de divulgar os eventos das comunidades pelo Brasil, 
quando enviadas.
 Outra tarefa que por si só, vale a publicação é que cada 
edição é enviada gratuitamente aos mais de cem (100) bispos das 
dioceses onde existe o Movimento Serra pelo Brasil, sendo que 
esta é a maneira mais contundente que temos de nos comunicar 
com eles. É desta forma que um grande número de bispos conhece 
e acompanha o nosso trabalho. Só este fato justifica que manten-
hamos suas publicações. 
 Diante disso, vimos por meio desta solicitar de todos a com-
preensão de colaboração para atuar junto às suas comunidades 
no sentido de, não só renovar as assinaturas, mesmo aquelas que 
não foram renovadas no ano de 2019, mas estabelecer uma meta 
na sua região para novas assinaturas. A sua atuação é de grande 
importância para a continuidade da Revista.
 Lembro ainda que estas renovações e novas assinaturas no 
valor de R$ 40,00 (Quarenta reais) anuais, deverão ser realizadas 
sempre no primeiro quadrimestre do ano, para que as quatro (04) 
edições possam ser editadas e distribuídas aos assinantes no ano 
todo, não acontecendo como em 2019 quando foram enviadas a 
todos (mesmo os não assinantes). Os editores com essa medida, 
esperam poder traçar os planos pensando exclusivamente no con-
teúdo e na sua formatação, contando basicamente com a colabo-
ração de todos.                                                         
                    Em, 15/01/2020

    IS Roberto Abicalaffe
             Presidente 
                   

                    IS Luiz Albino de Paiva
        Edição e Distribuição da Revista “O SERRA”

O Serra | Edição 140 
Fevereiro de 2020
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Desde a adolescência 
sentia algo muito especial, 
mas não entendia claramente 
até que vim a conhecer umas 
irmãs que muito me chamou 
atenção e que mexia o meu 
interior. Mas em dezembro de 
1978 depois de ter concluído 
o magistério conheci por foto, 
as Irmãs Oblatas do Menino 
Jesus que moravam em Bra-
sília. 

Escrevi para elas mani-
festando o desejo de conhe-
cê-las. Para a minha surpresa 
recebi a resposta convidando 
para passar as férias com 
elas e assim fazer uma expe-
riência vocacional. Aceitei o 
desafio que foi maravilhoso, 
gostei muito e me encantei à 
primeira vista. 

Fiquei apaixonada diante 
de tanta beleza e pedi para 
permanecer. Em julho de1982 
declarei os primeiros votos: 
Pobreza Castidade e Obe-
diência que foram renovados 
por 6 anos consecutivos e 
em julho de 1988, finalmen-
te professei os votos perpé-
tuos onde me consagrei para 
sempre. 

Hoje aos 38 anos de vida 
religiosa de serviços e de dar 
a vida para o Senhor perce-
bi um ganho inimaginável e 
vale a pena pois, Ele jamais 
nos decepciona. Ele foi, é e 
sempre será fiel Em todos es-
tes anos fui transferida várias 
vezes e assumi atividades e 
trabalhos nas Comunidades 
onde era enviada, pois servir 
ao irmão para mim é servir a 
Deus mesmo. 

As atividades principais 

foram: Escolas com crianças 
de 3 a 6 anos, catequese pra 
crianças, jovens e adultos na 
preparação aos Sacramen-
tos. Nos últimos 3 anos par-
ticipei da equipe vocacional 
em Minas Gerais. Tendo sido 
neste último ano, transferi-
da para Planaltina do Goiás, 
onde o Senhor nos apresenta 
um desafio que é uma Obra 
onde iremos dar assistência 
à crianças de 6 a 14 anos 
nos horários livres, em turnos 
matutinos e vespertinos no 
intuito de tirá-las da rua. Ofe-

Experiência vocacional

recendo algo de melhor para 
as suas vidas. Deus que não 
nos desampara virá em nos-
so encontro também através 
de pessoas generosas.

Em tudo que sou dou 
graças ao Senhor. 

    

        Irmã Augusta-OMJ
Irmãs Oblatas do Me-

nino Jesus-Planaltina - 
Goiás



PALAVRA DO PRESIDENTE

ANO NOVO - VIDA NOVA
É com muita alegria que me 

dirijo a vocês, irmãos/ãs Serra 
e leitores, nesta primeira edição 
- Fevereiro de 2020 - de nos-
sa Revista “O SERRA”, dese-
jando primeiramente um FELIZ 
ANO NOVO, repleto de saúde e 
bênçãos à vocês e suas famílias, 
e que as luzes do Espírito Santo 
estejam com todos, renovando 
as energias e o entusiasmo para 
continuarmos nossa caminhada 
anual, com mais amor e dedi-
cação na missão assumida pelos 
membros do Movimento Serra do 
Brasil, em favor dos objetivos e do 
carisma deste Movimento da Igre-
ja Católica, que muito nos ajuda 
a fortalecer e perseverar na fé e 
no amor cada vez maior, à cau-
sa vocacional da Igreja de Cristo. 

E para continuar neste ano 
novo com vida nova, devemos 
sem dúvida, procurar participar 
das atividades de nossas Comu-
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nidades Serra, como: 
Momentos de Oração, 
Vigílias, Terços e Missas 
Vocacionais, Encontros 
de Formação, Romaria 
Nacional anual em Apa-
recida e ainda, sustentar 
nossa vida espiritual através da 
oração e da Palavra de Deus, 
pois da família que reza surgem 
as vocações e, especialmente, 
participar  e receber a Sagrada 
Eucaristia, cumprindo sempre c/
os objetivos e carisma do Movi-
mento, entre os quais podemos 
citar:- favorecer e promover as 
vocações ao Sacerdócio Minis-
terial e apoiar os sacerdotes em 
seu ministério;  valorizar e animar 
as vocações à Vida Religiosa 
Consagrada, na Igreja Católica 
e participar e colaborar c/os Se-
minários e com as Ordenações 
Religiosas, Diaconais e Sacer-
dotais em nossas Dioceses.

Finalizando podemos reafir-
mar com segurança, o que disse 
o Papa São João Paulo II e outros 
anteriores: o “Trabalho Vocacio-
nal”, realizado pelos membros do 
Movimento Serra, qualquer que 
seja e por menor que possa pare-
cer, é sempre muito importante e 
urgente para nossa Igreja Católi-
ca, Apostólica e Romana; portanto 
meus irmãos e irmãs Serra:  “O 
IDEAL SERRA NOS UNE E NOS 
FORTALECE CADA VEZ MAIS”.

UM GRANDE E FRATERNAL 
ABRAÇO A TODOS!

IS Roberto Abicalaffe
Presidente

No dia 09 de dezembro, reuni-
mo-nos, no Seminário São José 
de Niterói, para um jantar de en-
cerramento com os seminaristas. 
O salão foi, antecipadamente, en-
feitado, com armação do presépio 
e da árvore de Natal. 

Iniciando as comemorações, o 
Senhor Arcebispo da Arquidioce-
se de Niterói, Dom José Francisco 
Rezende Dias, celebrou a Santa 
Missa, concelebrada pelo Arce-
bispo Emérito Dom Alano Maria 
Penna, e pelos Padres Douglas 
Alves Fontes, Reitor do Seminário 
São José, Bruno Guimarães de 
Miranda, Pedro Paulo Neves da 
Silva, Reitor do Propedêutico e 
Ronald Batista da Silva, Diretor 
Espiritual do Seminário.

Para o jantar, preparado pelos 
membros do Serra, recebemos 
ainda, Monsenhor Oswaldo Nu-
nes Motta e membros da comuni-

Confraternização do Serra de Niteroi - RJ

dade Mater.
No final, tivemos a oportunidade de ouvir as palavras de nosso Ar-

cebispo, Dom José, do Monsenhor Motta, de um representante do 
Serra de Niterói, Sebastião Saturnino, nosso tesoureiro, de Suzana 
Bielinski, representante do Movimento Serra, Serra Club - Serra Mater 
Rio de Janeiro e do Seminarista Victor Borba.
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       Presidente IS Roberto Abicalaffe e o IS Sr. Pli-
nio Graziottin, fundador da Comunidade Serra de Pas-
so Fundo-RS, durante o almoço do ENCONTRO DE 
FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE SERRA, realizado 
naquela cidade em 29 de setembro de 2019

     Irmãos Serra de saudosa memória, HERMES 
ANTUNES DA FONSECA e AVELINO FRANCIS-
CO DENARDI  c/ suas esposas, ambos da Comu-
nidade Serra de Guarapuava-PR, 

   Ordenação Sacerdotal de Dom Inácio em 
17/08/2013, ao lado de Irmãos serranos, inclusive,  
Veridiana, mais conhecida por Menininha (in me-
moriam) a terceira da direita pra esquerda.

    Ordenação sacerdotal de Carlos Magno, 
ocorrida em 28/09/2013 em Iaciara – GO, por 
Dom Paulo Roberto Belloto.

     Pe. Jesus, acompanhando as comunidades 
Serras de Formosa e Formosinha a Romaria 
Nacional de Aparecida no ano de 2017

     Tarde de convidados realizada pela Comu-
nidade Serra de Mineiros-GO em 19 de outubro 
de 2013, com a presença de representantes das 
comunidades serras de Formosa e Formosinha.

Página da Memória
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Aconteceu no sábado dia 
21 de dezembro de 2019 às 
9h30m da manhã, a orde-
nação de três (03) Diáconos 
na Igreja matriz da Catedral 
Nossa Sra. de Belém de Gua-
rapuava, em cerimônia presi-
dida pelo bispo da Diocese 
D. Antônio Wagner da Silva e 
concelebrada por mais de 30 
sacerdotes, além de diáco-
nos  e seminaristas, contan-
do com a presença de mais 
de 500 fiéis na missa solene 
de Ação de Graças. 

São eles os Diáconos 
consagrados:  EVERTON 
PAVILAQUI, HERICK K. RO-
GGER PINCHESK VITCHE-
MECHEN e MARINALDO 
CHELIGA, todos oriundos do 
interior da Diocese. A Comu-
nidade Serra de Guarapua-
va do Distrito 168, ficou res-
ponsável pela arrumação e 
ornamentação do salão p/o 
almoço dos convidados e an-
tes, no final da celebração, 
ficamos muito emocionados 
pois o Movimento Serra foi 
citado como o grande cola-
borador e incentivador das 
vocações na Diocese (entre 
outros). 

Isto muito nos conforta 
e nos anima a continuar em 
frente, sem jamais retroceder, 
procurando sempre apoiar 
e rezar pelos vocacionados 
e os consagrados de nossa 
Igreja de Cristo.

Um grande e fraterno 
abraço!

  IS Roberto Abicalaffe

Diocese de Guarapuava-PR em festa 
pelas ordenações diaconais
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Muitos talvez não tem em 
mente a dimensão do culto 
a missa. É possível que não 
tenha ainda transcendido a 
imensidão que é a celebração 
litúrgica. Muitos até, não com-
preendem que a celebração 
é de todos presidida por um 
sacerdote agindo “in persona 
Christi”, ou seja, na pessoa de 
Cristo, alguns nutrem um certo 
desdém a certos padres, e não 
valorizam, ou até depreciam a 
imagem de alguns. Isto posto, 
pressupõe que agindo assim 
não conhece o verdadeiro sen-
tido da celebração eucarística.

Observando o quadro, me 
senti na necessidade de com-
partilhar, uma vez que muitas 
pessoas tem uma visão melhor 
quando mira uma imagem so-
bre o fato. Neste caso é possí-
vel ver Deus Pai, abençoando 
cada missa, em cada parte do 
planeta, sobre o escudo do Di-
vino Espirito Santo, todos  os 
santos exercendo o seu papel 
de intercessor e o sacerdote 
presidindo com a colaboração 
de seus auxiliares, relembran-
do o sacrifício de Cristo no pão 
e vinho, transubstanciando o 
verdadeiro Corpo e Sangue, 
com os anjos entoando os 
louvores, cercado por fieis lei-
gos, que ajudam nos livrar dos 
demônios.

A missa possui 5 partes, as-
sim distribuídas. A primeira são 
os ritos iniciais onde nos prepa-
ramos para os ritos seguintes, 
com acolhidas pelo presidente, 
o ato penitencial, o hino de lou-
vor e pôr fim a oração de coleta.

A segunda parte trata da 
Liturgia  Palavra, em que a 
primeira leitura tem como cos-
tume ser retirada  do Antigo 
Testamento, logo em seguida 

o salmo res-
ponsorial, re-
tirado do livro 
dos Salmos, 
segunda leitu-
ra que é reti-
rada do Antigo 
Testamento e 
do novo tes-
tamento, es-
pecif icamen-
te das cartas 
escritas por 
Paulo, Tiago, 
Pedro, João 
e Judas, mais 
notadamente 
São Paulo. An-
tes do Evan-
gelho se faz 
a aclamação 
que está dire-
tamente ligada 
à palavra “ale-
luia”, que vem 
do hebraico 
“louvai ao Senhor”. Após se faz 
a leitura do Evangelho, confor-
me os quatro evangelistas, obe-
decendo a cronologia da Igreja 
separados em anos A, B e C, 
para Mateus, Marcos e Lucas, 
sobrando São João reservado 
para ocasiões especiais, festas 
e solenidades. Após a leitura 
o presidente profere a sua ho-
milia, exercendo a função de 
servidor da Palavra. Prossegue 
com a Profissão de Fé e as pre-
ces dos fiéis, onde se apresen-
ta as súplicas ao Senhor.

Ao entrar na Liturgia Eu-
carística, se reza o Prefacio, 
o Santo que é a grande acla-
mação da assembleia a Deus 
Pai em Jesus Cristo, prossegue 
com a invocação do Espirito 
Santo, a consagração o ponto 
alto do mistério de fé, as preces 
e intercessões e sua Doxologia 

    Para entender a Santa Missa

final.
Em seguida vem o Rito 

de Comunhão, onde se reza 
a oração verdadeira, dita por 
Cristo, a oração pela paz, os 
cumprimentos, a preparação 
da comunhão através do Cor-
deiro de Deus, a comunhão e a 
oração após a comunhão.

Por fim, vem a liturgia dos 
Ritos Finais, onde procede a 
saudação, os avisos e benção 
final e pôr fim a despedida.

Por tudo isso, caros irmãos 
e irmãs, façam uma leitura vi-
sual da imagem da Celebração 
Eucarística e tire suas próprias 
conclusões. Irmanados em 
Cristo, sempre pra frente.

IS Luiz Albino de Paiva
Edição e Distribuição da 

Revista “O SERRA”
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     Ordenação presbiteral dos diáconos Luiz Felipe Rodrigues 
da Silva e Rafael Carlos dos Santos Ribeiro, sob a presidência 
de Dom Moacir Silva, realizada na Catedral Metropolitana de Ri-
beirão Preto, no dia 6 de dezembro de 2019.

Ordenação presbiteral em Ribeirão Preto - SP    

Dom Pedro Fedalto, 
bispo emérito da Arqui-
diocese de Curitiba-PR 
e, por mais de uma dé-
cada Assistente Episco-
pal do Movimento Serra 
do Brasil, foi homena-
geado pela Academia 
Paranaense de Letras. A 
solenidade aconteceu no 
Clube Curitibano, no dia 
20 de novembro de 2019 
e contou com a presença 
de S. Exa. Dom José An-
tônio Peruzzo, atual Ar-
cebispo Metropolita.

Homenagem a D. Pedro Fedalto
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Em cerimônia solene pre-
sidida por Dom Adair José 
Guimarães, bispo da dio-
cese de Formosa-GO, foi 
fundada em 14 de dezem-
bro de 2019, a Casa Cená-

Abertura da Casa das Irmãs Oblatas do Divino Amor

Encaminhamos em 16 de ja-
neiro de 2020, uma carta, via 
e-mail a todos os irmãos e 
irmãs, convocando-os para 
uma campanha de renovação 
e aumento das assinaturas da 
revista “O Serra”, porque se 
encontra em vista de ter que 
interromper suas publicações 
por falta de recursos financei-
ros. Nela enumeramos as di-
ficuldades e os esforços para 
mantê-la em circulação em 
razão de seu alto custo, além 
das diversas gratuidades envi-
das às dioceses e ou arquidio-
ceses que possuem o Serra.
Reiteramos aqui a nossa luta 
para manter este meio de co-
municação que muito nos in-
forma e muito nos traz con-
teúdos que nos faz crescer 

em fé e verdade. Repito, é um 
meio de evangelização atra-
vés do conhecimento dos fatos, 
dos testemunhos, uma forma e 
oportunidade de todas as comu-
nidades mostrarem seus feitos, 
desde que enviados conforme 
as normas publicadas no site.
O que nos entristece é que até 
o presente momento, não rece-
bemos nenhuma manifestação 
de crítica ou apoio por qual-
quer uma das comunidades es-
palhadas pelo Brasil. Além da 
manifestação de apoio, espe-
ramos o ato concreto de reno-
vação e empenho no aumento 
delas conforme as suas neces-
sidades superavitárias.
No ano que passou a diretoria 
fez um enorme esforço para 
manter os envios, mesmo da-

REVISTA “O SERRA”
CAMPANHA DE ASSINATURAS

queles que não renovaram. 
Lamentamos muito, mas não 
vamos repetir este procedi-
mento, porque, além de injus-
to com aqueles que renova-
ram, é um estimulo para que 
outros não renovem. Portan-
to, estamos aqui novamente, 
conclamando a todos para 
que além da renovação, pro-
curem fazer um esforço para 
aumentá-las.  
Se mirarmos no lema de São 
Junípero Serra, acredito sem 
dúvida que teremos a nossa 
revista extremamente renova-
da, revigorada e próspera.                                                      

IS Luiz Albino de Paiva
Edição e Distribuição da Re-

vista “O SERRA”

culo Nossa Senhora do 
Divino Amor e São Miguel 
Arcanjo, conhecida pelas 
irmãs Oblatas do Espírito 
Santo, na Paróquia Nos-
sa Senhora da Guia em 

Alvorada do Norte-GO. As 
irmãs  colaborarão com o 
Pe. Edimar, pároco des-
ta paróquia, na evangeli-
zação da comunidade.
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        Ordenação presbiteral dos diáconos Kennedy dos Santos Ferrei-
ra e Ozias Welliton Correia Xavier, pela imposição das mãos e oração 
consecratória de Dom Adair José Guimarães, realizada na Catedral Ima-
culada Conceição de Formosa - GO, dia 7 de dezembro de 2019, com 
grandioso almoço de recepção no Espaço Cura d’Ars, na Paróquia São 
Sebastião-Formosinha, organizado pelas Comunidades Serra de Formo-
sa e Formosinha.

Ordenação presbiteral em Formosa - GO
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ADOTE UM PADRE 
QUINZE ANOS 2005/2020

Neste ano o ”ADOTE” completa 
15 anos, desde quando foi inspira-
do, em 2005.

Foi seu idealizador DOM MU-
RILO SEBASTIÃO RAMOS KRIE-
GER, Arcebispo de São Salvador 
da Bahia e Primaz do Brasil 

E tudo aconteceu nos dias 4 
a 7 agosto de 2005, quando da 
realização do 1º Congresso Sa-
cerdotal das Regionais Sul do Mo-
vimento Serra do Brasil. Um ma-
ravilhoso Congresso organizado 
pelos nossos irmãos gaúchos, da 
cidade de Passo Fundo. Entre os 
palestrantes lá estava Dom Muri-
lo, então Arcebispo de Florianópo-
lis-SC. A ideia lançada, como uma 
pequenina semente cresceu, e se 
tornou uma fonte de aspirações a 
favor de muitas vocações sacer-
dotais, religiosas e missionárias. 

O Conselho Nacional Serra do 
Brasil, desde aquela data, assu-
miu o ADOTE como um elemento 
inspirador a favor das Vocações 
Sacerdotais, Religiosas e Missio-
nárias. Uma ideia simples, mas de 
grande valor, possível a qualquer 

cristão. Eu posso, você pode, 
todos nós podemos. Não é uma 
ideia utópica. É sim uma reali-
dade. Mas, lembrem-se meus 
queridos irmãos e irmãs, o ADO-
TE será sempre o seu grande 
segredo entre você e Jesus. É 
Ele que chama, com isso, certa-
mente teremos mais Vocações 
dentro da Igreja. E o principal, 
estaremos alegrando o Coração 
de Jesus Alegria.

Que neste começo de ano e 
todo 2020 o ADOTE continue sen-
do uma feliz realidade, com as 
bênçãos de Nossa Senhora da 
Aparecida, Mãe e Rainha das Vo-
cações.

GERALDO AJUDARTE
Ex-Presidente Nacional do 

MSB. 2013/2014. 

     Comunidade Serra de Guarapuava-PR presente nas festividades dos 201 anos da 
Padroeira da Diocese Nossa Senhora de Belém, comemorada todo ano no dia 02 de 
fevereiro.   DEUS SEJA LOUVADO! 
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NA ESPERA, A RECOMPENSA
É natural do ser humano 

querer que as coisas se re-
solvam de forma imediata. 
Por vezes, não é muito difícil 
encontrar pessoas dentro de 
pastorais, comunidades e mo-
vimentos comentarem a dificul-
dade de se ver resultados nos 
trabalhos realizados.  Muitos 
desistem por alegarem justa-
mente a falta de resultados. 
Sabemos que muitos usam 
esse enredo como desculpas, 
se omitem e qualquer motivo 
vira pretexto. Por essa razão 
muitas das vezes, não procu-
ram fazer um trabalho sólido 
por não perceber que é preci-
so olhar com uma visão mais 
parabólica do que visão de 
antolho.  

Eu estou numa comunidade 
Serra, que fará em 2020, 48 
anos de luta pela causa voca-
cional em nossa diocese, dos 
quais contribuo há mais de 30 
anos. Lembro-me do primeiro 
bispo “Dom Victor”, do seu 
apoio, da sua luta, por enten-
der que o trabalho do Serra é 
de muita importância. Naquela 
oportunidade havia poucos sa-
cerdotes e os poucos eram na 
maioria missionários, vindos 
da Holanda.  Na maior parte 
das paróquias ou capelas ha-

via missas apenas uma vez no 
mês ou às vezes nem havia.

Muitos daqueles padres 
atendiam várias paróquias ou 
capelas, percorrendo longas 
distâncias, às vezes em lom-
bos de burros, porque mal 
havia estradas. Aqueles que 
possuíam veículos eram aque-
les jipes Toyota, porque era o 
único que conseguiam trafegar 
por aqueles rincões.

Aos poucos foram surgin-
do novos sacerdotes, tirados 
do meio do nosso povo, e na 
medida do tempo de Deus, 
novas vocações foram surgin-
do e preenchendo os lugares 
de grande necessidade. Fui 
testemunho da luta de nos-
so bispo para que houvesse 
maior número de padres para 
a nossa vasta diocese. 

Todos aqueles que perseve-
raram nesta tarefa, hoje po-
dem perceber o quanto foram 
grandes as colheitas, e quan-
tos foram os inúmeros frutos 
colhidos nesta caminhada. O 
trabalho incansável iniciado 
por Dom Victor, continuado 
por seus sucessores, Dom 
João Wilk, Dom Paulo Beloto, 
Dom José Ronaldo e o atual 
Dom Adair José Guimarães, 
continuam rendendo copiosas 

graças. É grande a alegria 
viajar pela diocese e constatar 
que em todas as paróquias há 
padres, e verificar o trabalho 
e a dedicação de todos eles 
junto aos fiéis leigos.

Mas Deus tem sempre um 
algo mais. Depois de muita 
luta para ordenar sacerdotes, 
a diocese de Formosa, pôde 
enfim retribuir as graças rece-
bidas. Finalmente podemos 
ofertar a Igreja um pastor 
maior. No dia 27 de novembro 
de 2019 o Papa Francisco 
elevou o Padre Dilmo Franco 
de Campos à categoria de 
bispo, nomeando para bispo 
auxiliar de Anápolis-GO. A sua 
sagração se deu no dia 25 
de janeiro de 2020, na Cate-
dral Imaculada Conceição em 
Formosa, com grande festa 
da população e grande jubilo 
por tal graça. As comunidades 
Serras de Formosa e Formo-
sinha, tiveram sua participação 
na festa e agradece a oportu-
nidade de ser mais um tijolo na 
construção da unidade cristã 
em torno do acontecimento.

IS Luiz Albino de Paiva
                 Edição e Distri-

buição da Revista “O SERRA”
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Prezadas irmãs e prezados 
irmãos, a Regional Nordeste I e o 
Distrito 102 - Pernambuco aguarda 
ansiosamente todos vocês na Con-
venção do CNSB, a ser realizado no 
período de 21 a 22/08/2020 em Re-
cife, conhecida como a Cidade das 
Pontes, cortada pelos rios Capibari-
be e Beberibe. Terra do Frevo e do 
Maracatu; a capital do Forró. Terra 
abençoada por Deus sobre a inter-
seção de Nossa Senhora do Carmo 
e de Nossa Senhora da Conceição.

 “Lançai as redes em águas 
profundas, e pescais homens de boa 
vontade” - Eucaristia e Sacerdócio! 
Um desafio de amor! Com esses 
temas, estamos preparando um 
encontro cheio de Espiritualidade, 
começando pelo local escolhido, a 
Comunidade Obra de Maria, pales-
tras com temas relevantes a nossa 
Vocação, como cristão e com teste-
munho de vida Cristã. 

Serão dois dias de convivência 
plena a começar pela noite do dia 
21/AGO, onde pediremos ao Senhor 
da Messe que mande mais ope-
rários, na celebração da Santa Missa 
de abertura na Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima. Teremos trasla-
do de ida e volta em ônibus fretados 
saindo dos hotéis conveniados até a 
Paróquia.

No segundo dia, 22/AGO, o dia 
da convenção, ônibus convenia-
dos nos levaram até o local sede 
da Comunidade Obra de Maria. A 
comunidade “Eis aí tua mãe – Obra 
de Maria” é uma associação Priva-
da de fiéis, de Direito Diocesano, 
nascida da corrente de graça conhe-
cida como Renovação Carismática 
Católica. A Comunidade é constituí-
da de missionários padres e leigos 
(celibatários, solteiros, casados) 
chamados a “Evangelizar de todas 
as formas com alegria” a serviço da 
Igreja Católica, tendo como fun-
dadores o pernambucano Gilberto 
Gomes Barbosa e a paraibana Maria 
Salomé Ventura. Passaremos o dia 
juntos, das 08 h até as 18 h. Iremos 

MOVIMENTO SERRA BRASIL
 Leigos a serviço das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias 

Lançai as redes em águas profundas, e pescais homens de boa vontade!
Eucaristia e Sacerdócio! Um desafio de amor!

30ª CONVENÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO SERRA
DE 21 E 22/AGO/2020-RECIFE - PE

saborear os quitutes pernambucanos 
nos lanches e no almoço franciscano 
que ofereceremos regado de suco 
de frutas da nossa região. Tere-
mos também palestras para nossa 
alimentação espiritual e participação 
dos Seminaristas da Arquidiocese de 
Olinda e Recife. E n c e r r a m o s  a 
programação da convenção com a 
celebração da Missa do Envio pre-
sidida pelo Arcebispo Metropolitano 
de Recife e Olinda, Dom Fernando 
Saburido. Retorno aos hotéis em 
nossos ônibus e a noite oferecemos 
um jantar dançante de confraterni-
zação. Estamos disponibilizando um 
e-mail para qualquer esclarecimento: 
30convencaonacional@gmail.com

A nossa Convenção está sendo 
preparada com a seguinte progra-
mação:

Dia: 21/08/20 – Sexta feira
Local: Hotel Onda Mar
15:00 – Reunião do Conselho 

Nacional
16:30 – Coffee break
17:00 – Assembleia Geral de 

Delegados
Local: Igreja de Nossa Senhora 

de Fátima 
19:00 – Celebração da Santa Mis-

sa na Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima

Celebrante: Mons. Luciano Brito 
– Vigário Geral da Arquidiocese de 
Olinda e Recife

Dia: 22/08/20 – Sábado
Local: Comunidade Religiosa 

Obra de Maria 
07:00 – Saída dos ônibus dos 

hotéis selecionados para o local da 
Convenção

08:30 – Oração da Manhã – Se-
minaristas 

09:00 – Abertura da 30ª Con-
venção do CNSB 

Palavra do Presidente do Consel-
ho Nacional 

09:30 – Palestra: Vocação de 
Maria, modelo da vocação cristã. 

Palestrante: V. Revma. Dom Hen-

rique Soares da Costa – Bispo da 
Diocese de Palmares – PE

10:30 – Coffee break
11:00 – Palestra: Liturgia e 

Vocação. O que a Igreja espera do 
Movimento Serra

Palestrante: Mons. Maurício Diniz 
– Vigário Episcopal do Vicariato de 
Vitória e grande incentivador do Mo-
vimento Serra, criador de 4 Comuni-
dades em Pernambuco. 

12:00 – Hora do Angelus – Reci-
tação do Terço Vocacional

12:30 – Almoço 
14:00 – Momento Com Maria
14:30 – Testemunho: Minha 

Vocação
Palestrante: Irmã Alcilene – Ins-

tituto das Religiosas da Instrução 
Cristã

15:15 – Coffee break
15:30 – Apresentação e posse 

dos novos Diretores do CNSB, dos 
Coordenadores Regionais e Distritais 
do Movimento Serra;

Palavra do Presidente Serra Inter-
nacional;

Palavra do Presidente cessante 
do CNSB;

Palavra do Presidente entrante do 
CNSB;

Palavra do Assistente Episcopal 
do Movimento Serra Brasil

Encerramento da 30ª Convenção 
Nacional do CNSB, pelo Presidente 
Marcílio Augusto e Hilda.

17h00 – Celebração Eucarística 
Celebrante principal: Dom Antô-

nio Fernando Saburido, OSB – DD. 
Arcebispo de Olinda e Recife.

18:00 – Traslado da Obra de Ma-
ria para o local do Jantar de Confra-
ternização

20:30 – Jantar de Confraterni-
zação com apresentações folclóricas 
da região e seresta.

Local: Casa de Recepções Nossa 
Casa. 

Valor da inscrição: Até maio 200 
reais e após 250 reais

                    Marcílio e Hilda



08
CAMPANHA DAS 600 REVISTAS “O SERRA”

Com este artigo estamos lançando, via Brasil, 
uma Campanha Nacional: 

 Novas Assinaturas da REVISTA “O SERRA”.

           A NOSSA REVISTA

Começamos o ano de 2020 e, no-
vamente cheios de alegria, um co-
meçar de um novo ano, momentos 
que surgem novas ESPERANÇAS 
e, por isso, vamos novamente falar 
da nossa Revista “O SERRA”.

A nossa Revista já foi alvo de di-
versos comentários. No entanto, no-
vas considerações são necessárias. 
Exemplo foi o comentário anterior, 
mostrando SUA IMPORTÂNCIA E 
SUA MEMÓRIA. Hoje vamos falar 
de CUSTOS. Tomando por base o 
ano de 2019, o Custo com diagra-
mação, impressão, embalagem e 
distribuição pelos Correios, atingi-
ram o valor de cerca de R$ 4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais) para 
cada edição. É um valor considerá-
vel visto que no total foram gastos 
aproximadamente R$18.000,00 
(Dezoito mil reais). É necessário, 
pois, que tenhamos mais assinatu-
ras. O número IDEAL será de 600 
(Seiscentas) assinaturas. Além da 
distribuição aos nossos Irmãos Se-
rranos e Serranas, devemos lembrar 
que os Senhores Bispos, de todo o 
Brasil, também recebem a Revista, 
um presente do Movimento Serra. 
É importante essa união fraterna do 

MOVIMENTO SERRA c/ o EPIS-
COPADO DO BRASIL. Torna-se 
importante e necessário então, a 
CAMPANHA NACIONAL, lançada 
em 15/01/2020 pelo Conselho Na-
cional Serra do Brasil, convocan-
do os nossos queridos Irmãos e 
Irmãs Serra de todo o Brasil, para 
atingirmos o número IDEAL de 
600 assinaturas que deverão se-
rem feitas no primeiro quadrimes-
tre do ano (abril/2020), para facili-
tar o controle para o envio das 04 
edições durante o ano. Sabemos 
que não é fácil, mas também não 
é IMPOSSÍVEL. Depende somen-
te e exclusivamente de nós. Já foi 
visto que o valor de R$40,00 (qua-
renta reais) para uma assinatura 
ANUAL é baixo e o CUSTO/BE-
NEFÍCIO é muito grande.

Vamos arregaçar as mangas? 
O desafio já está lançado e cer-
tamente SÃO JUNÍPERO SERRA 
estará nos ajudando com seu lema 
que encantou o mundo: “Siempre 
Adelante” jamais retroceder. Va-
mos fazer desta CAMPANHA um 
lindo trampolim para atingirmos a 
meta proposta.

 Amém.

Muitos não sabem de onde 
vem a logo da revista. Alguns 
até nem entendem o desen-
ho, outros não perceberam 
que trata da mesma imagem 
de fundo do logotipo do Se-
rra. A diferença aqui é somen-
te um desenho estilizado em 
separado. Mas enfim sabe-
mos de que trata? Trata-se do 
campanário da Missão de São 
Gabriel Arcanjo, localizada na 
cidade San Gabriel no Esta-
do da California, nos Estados 
Unidos. Ela foi fundada em 08 
de setembro de 1771, perma-
nece em funcionamento até 
os dias atuais. Aproveitamos 
o momento da campanha de 
revitalização das assinaturas 
e resolvemos, moderniza-la 
para uma melhor percepção 
dos leitores.  Entendo que va-
leu o esforço. Este trabalho 
foi realizado com muita dedi-
cação por nosso irmão Serra 
de Formosa Francisco Junior, 
ao qual demonstramos nossa 
imensa gratidão.

LOGO DA 
REVISTA
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Renascer do Serra 
de Brasília, no coração 
do Brasil

Agradecidos a Deus 
e transbordando de 
júbilo, informamos 
que o Serra Brasília 
dará posse aos novos 
membros no dia 08 de 
março do ano vigente, 
na Catedral Metropoli-
tana de Brasília. Dom 
Sérgio da Rocha, Arce-
bispo da Arquidiocese 
de Brasília nos honra-
rá presidindo a cele-
bração Eucarística.

“Sempre adiante, 
jamais retroceder.” 

São Junípero Serra

Renascer do Serra de Brasília, no coração do Brasil

“Tudo tem seu tempo. Há um mo-
mento oportuno para cada coisa 
debaixo do céu: tempo de nas-
cer e tempo de morrer,… tempo 
de chorar e tempo de rir, tempo 
de lamentar e tempo de dançar,… 
tempo de abraçar e tempo de des-
pedir, tempo de procurar e tempo 
de perder,… tempo de calar e 
tempo de falar, tempo de amar e 
tempo de odiar, tempo de guerra 
e tempo de paz!” (Ecl 3, 1-8)
 Esta sentença do Livro 
do Eclesiastes nos ajuda a en-
tender que o tempo contém a 
vida e que a vida não deve ser 
escrava do tempo.

 Pensando friamente po-
demos chegar à conclusão que 
o tempo é cruel: cada segundo 
engole o segundo anterior sem 
nenhuma piedade e o “tic tac” 
do relógio passa a impressão 
de mandíbulas que mastigam o 
que encontram pela frente!
 Nesse sentido não tem 
diferença entre o dia 31 de 
dezembro e o dia 01 de janei-
ro: o sol nasce e se põe como 
todos os dias. Se chove e faz 
trovoada, ou se o sol escaldan-
te torra a pele dos turistas em 
Copacabana, não faz diferença 
que aconteça num dia ou no ou-
tro. Depende apenas dos agen-
tes atmosféricos.
 Portanto, olhando do 
ponto de vista científico, um dia 
assemelha-se a outro e pas-
sa como que obedecendo ao 
mecanismo de um relógio para 
marcar o calendário com núme-
ros que definem o dia, o mês e 
o ano!
 Mas a vida não é assim: 
a vida é surpresa, a vida é poe-
sia, a vida às vezes é um ema-
ranhado de ódios, rancores, 
amores e paixões. A vida é pro-

jeto onde conquistas e derrotas 
se sucedem e ajudam a reinven-
tar a cada momento as nossas 
posturas, atitudes e relaciona-
mento. Na vida nunca e nada é 
igual ou se repete, e se por acaso 
entrássemos em rotina, a vida se 
tornaria enfadonha e triste!
 A vida não é assim porque 
Alguém, que vive fora do tempo, 
interveio na nossa história: veio e 
se tornou um de nós, quebrando 
de uma vez por todas o círculo vi-
cioso do “tic tac” do relógio: fez 
da vida um ENCONTRO. 
 Sempre, mas sobretudo 
em certas ocasiões como Natal, 
Ano Novo, Páscoa, aniversários, 
festas, celebrações, façamos do 
abraço e do encontro, do beijo e 
do aperto de mão, do brinde ou 
dos pêsames, o que qualifica o 
nosso tempo pelo AMOR que ex-
pressa os melhores sentimentos 
do nosso coração. Assim o “tic 
tac” do relógio será substituído 
pelas batidas do nosso coração e 
o tempo e a vida irão semear ao 
nosso redor rastros de eternidade 
e de… Paraíso!

+Francisco Biasin
Assistente Episcopal

O TEMPO E A VIDA
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                                     Conselho Nacional Serra do Brasil
                  RESULTADO PARCIAL DO CENSO-SERRA  2019/2020 ATÉ JANEIRO/2020

                                        RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO CENSO
                                                  Agregadas     N/Agregadas          Total de membros 
    Nº DE COMUNIDADES : ................. 83       +      79     =    ................162
    Nº DE MEMBROS: ..................    1.634       +  1170     =    ............. 2.804
    Nº DE CONTRIBUINTES: ..............636       +      65     =   ..................701
    Nº DE ASSINANTES (Revista):......483       +       31     =    ................514 
OBS:
 1)- NOS DADOS ACIMA, AS COMUNIDADES  NÃO AGREGADAS ATINGEM O NÚMERO DE 79 COMU-
NIDADES, NUM TOTAL DE 1.170 MEMBROS, DOS QUAIS 65 CONTRIBUEM COM A TRIMESTRALIDA-
DE E 31 ASSINARAM A REVISTA “O SERRA” NOS DOIS ULTIMOS ANOS.
2)- ATÉ ESTA DATA, FORAM APURADAS UM TOTAL DE 83 COMUNIDADES AGREGADAS AO SERRA IN-
TERNACIONAL, NUM TOTAL DE 1.634 MEMBROS, SENDO QUE 636 CONTRIBUEM COM AS MENSA-
LIDADES (39%) E 483 ASSINARAM  A REVISTA NOS ULTIMOS 2 ANOS.
3)-  DO TOTAL DOS  25 DISTRITOS EXISTENTES,  21 (vinte e um) CONCLUIRAM O CENSO-SERRA, 
FALTANDO APURAR OS RESULTADOS EM 04(quatro) DISTRITOS DE 02(dois) REGIONAIS: NORTE - 
Distrito 109 e LESTE II - Distritos :104, 129 e 164, com cerca de 20 Comunidades que faltam informar.
            
                                                                                                  Em, 22 de janeiro de 2020.
                                                                                          ROBERTO ABICALAFFE - Presidente

        Cerimônia dos primeiros votos (Ministério do Leitorato) dos seminaristas Fa-
biano e Marcos, com a participação da Comunidade Serra.

SERRA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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RELATÓRIO 

A Reunião da D.E. do C.N.S.B. 
iniciou às 8h30m, com a Oração 
da Manhã e a leitura/ meditação 
do Evangelho do dia na Capela 
da Sede do Conselho Nacional 
em Curitiba - PR. 

Após, na sala de Reuniões, o 
presidente IS Roberto Abicalaffe, 
fez a saudação aos presentes, - 
cerca de 18 pessoas membros 
da diretoria e alguns convidados 
-  cujos nomes constaram em li-
vro próprio, sendo iniciada obser-
vando-se os assuntos a serem 
tratados constantes na PAUTA 
DO DIA em pasta própria , ou se-
jam: da Secretaria, da Tesouraria, 
Aprovação da Ata anterior nº 205, 
Demonstrativo Financeiro, Co-
rrespondências e Comunicações, 
Atividades Gerais do Movimento 
Serra como: Avaliação da 32ª Ro-
maria Nacional, a programação 
da 33ª Romaria Nacional , a 30ª 
Convenção Nacional a ser rea-
lizada em Recife nos dias 21 e 
22/08/2020 e demais assuntos 
do Serra Internacional com a rea-
lização da 78ª Convenção Inter-
nacional em New Orleans USA de 
25 a 27/06/2020, entre outros. 

Conselho Nacional Serra do Brasil

1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (D.E.) REALIZADA 
NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020 

Houve o intervalo para o al-
moço e após, a reunião foi rei-
niciada  com outros assuntos, 
como:  a Convenção do Distri-
to 56 do Paraguay / Uruguay, 
que irá acontecer nos dias 01e 
02/02/2020, com a presença de 
n/Representante Internacional 
IS Affonso J. Iannone; a substi-
tuição do Vice-Comunicações do 
CNSB, IS Rogério A. de Oliveira 
Santos de Passo Fundo-RS, que 
renunciou por motivo de saúde,  
assumindo em seu lugar o IS Luiz 
Albino de Paiva de Formosa-Go 
que irá editar e distribuir a Revis-
ta “ O Serra “, a partir deste ano, 
ficando no lugar como Diretor de 
Planejamento, o IS Sérgio Grapé-
gia,  ao lado do IS Edgard Pimen-
tel, que irão compor a comissão 

de Planejamento. A seguir foi 
marcada uma nova data para a 
próxima reunião da DE do CNSB, 
que acontecerá no mesmo local 
no dia 12 de junho de 2020, uma 
sexta-feira e deixada a palavra li-
vre que foi usada por alguns par-
ticipantes. 

Cumpre-nos informar que a 
reunião foi muito produtiva e 
bastante participativa, sendo en-
cerrada as 15h30m, com os agra-
decimentos aos presentes pelo 
presidente e a oração e benção 
final feita pelo IS Ulysses A. Se-
bben, Secretário Executivo do 
Conselho Nacional.

IS Roberto Abicalaffe - Presi-
dente
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Entendo que o presente 
trabalho pretende ser uma 
homenagem comemorativa 
dos 48 anos de existência de 
nossa Comunidade Serra de 
Formosa.

Para relembrar esta feliz 
oportunidade, aqui vão algu-
mas anotações e colocações 
a respeito da Comunidade 
Serra de Formosa - GO.

Inicio com a passagem 
“ipsis litteris” (Com as mes-
mas palavras) transcritas do 
livro de memórias do Movi-
mento Serra do  Brasil – 50 
anos-do Prof. e Diácono 
Permanente Ulisses Antô-
nio Sebben, que no dizer de 
Dom Angélico Sandalo  Ber-
nardino – Assistente Episco-
pal do Movimento Serra do 
Brasil, não época da edição, 
“é memória viva da camin-
hada do Movimento Serra”.- 
Formosa, GO – No 43 

Após a festa de Nossa 
Senhora d’Abadia em 16 
de agosto de 1972, Dom 
Victor visita o casal Benoni 
e Daura, com a finalidade 
de convidá-los para iniciar 
o Serra Clube. Deu-lhes o 
manual e pediu que les-
sem e depois respondes-
sem sobre a missão que 
acabaram de receber e 
que, em breve, teriam uma 
reunião para mais esclare-
cimentos.

 A reunião citada 
aconteceu no colégio do 
Planalto, e contou com 
as seguintes presenças: 
Dom Victor, Gilson, Morum 
Simões e outros do Serra 
de Brasília; José Batista, 
Nival Ferreira, Afonso Pa-
checo, João Abadio, Os-
mar Spindola, Delzio João 
de Oliveira e Benoni Fran-
cisco de Oliveira de For-

mosa estado de Goiás, am-
bos com suas respectivas 
esposas. São Fundadores: 
Dom Victor Tielbeek, Be-
noni Francisco de Oliveira, 
José Batista, Nival Ferreira, 
Afonso Pacheco, João Aba-
dio, Osmar Spindola e Del-
zio João de Oliveira; poste-
riormente Luzio, Geraldo de 
Melo, Raimundo Rezende, 
José Faleiros, com as res-
pectivas esposas. (Memó-
rias do Movimento Serra do 
Brasil-50 anos-Ulysses Seb-
ben-1ª edição 2014-União da 
Vitória-PR, págs. 163/164.)

Que se pode dizer da Co-
munidade Serra de Formo-
sa/GO que celebra 48 anos? 
Antes do mais, que a co-
munidade Serra na missão 
evangelizadora, procura 
concretizar seu carisma de 
vida e trabalho no campo 
vocacional. Depois, que 
para se manter são neces-
sárias grandes dedicações 
e alguma abnegação. Quan-
tos (as) serranos (as) desde 
o início consagraram cuida-
do e tempo a esta comuni-
dade. Depois ainda, que são 
principalmente necessários 
vocacionados: padres, reli-
giosos (as) e seminaristas; 
e neste caso muitos foram 
extraordinariamente fiéis e 
persistentes.

Quando se comemoram 
os 48 anos da Comunida-
de Serra, toca-se num ponto 

COMUNIDADE SERRA DE FORMOSA 

48 ANOS DE EXISTÊNCIA -1972/16 DE AGOSTO DE 2020
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que nunca se há de perder 
de vista: o da sua finalida-
de – a ação relacionada às 
vocações sacerdotais e re-
ligiosas. Esse trabalho con-
siste em duas principais 
atividades: Rezar e auxiliar 
financeiramente os vocacio-
nados, particularmente, os 
seminaristas.

Nestes 48 anos, a Comu-
nidade Serra, penso ter pro-
curado cumprir sua missão. 
Quarenta e oito anos que 
parece não terão sido de 
trabalho inútil.   Ao Senhor 
da Messe é bom que dirija-
mos, neste ponto, um pen-
samento que poderá ser só, 
e ainda de agradecimento.

Não poderia faltar um 
agradecimento. É uma ten-
tativa da Comunidade Serra 
de prestar um tributo sin-
cero de  “Homenagem e 
gratidão” aos pioneiros, aos 
fundadores, bem como aos 
seus intrépidos continuado-
res por tudo o mais que tem 
sido feito e vem sendo feito 
em nossa Comunidade, a 
bem da formação de nos-
sos seminaristas, por tudo 
isso somos devedores dos 
mais vivos sentimentos de 
admiração, benevolência e 
reconhecimento.

Nosso afeto e admiração 
dirige-se em primeiro lugar 
aos fundadores da Comuni-
dade Serra de Formosa-GO, 
aqueles que “lançaram a pri-
meira foiçada na coivara”, 
preparando o caminho para 
os seguintes e firmando as 
bases da Comunidade Serra 
de Formosa-GO.

Alguns Serranos (as) por 
certo já não estão mais en-

tre nós. Diria que todos cum-
priram sua missão, “cumpri-
ram”, aliás, é um passado 
que não diz tudo, cabendo 
aqui a passagem da carta 
aos Hebreus onde diz: “Pela 
Fé Abel ofereceu a Deus 
um sacrifício bem supe-
rior ao de Caim, e mereceu 
ser chamado justo, porque 
Deus aceitou as suas ofer-
tas. Graças a fé e que, ape-
sar de sua morte, ele ainda 
fala” (Hb 11,4).

 Enraizados na fé, 
nossos predecessores ex-
pressaram sua crença e seu 
zelo pelas coisas sagradas 
nas máximas: “Para Deus 
e para a Igreja, o melhor”. 
“Cristo seja tudo em todos” 
(Col 3,11), “Ao Onipotente 
toda a Glória”. Esse espirito 
religioso, sem duvida ia lhes 
suavizando os sacrifícios e 
as vicissitudes. Certamente 
os sofrimentos-não os es-
quecemos!-foram ingentes 
e incontáveis.

 Esquecer o passado é 
fazer injustiça no presente!

Percorridos quase cin-
quenta anos da presença 
da Comunidade Serra na 
Diocese de Formosa, o Pai 
Celeste agraciou os bispos, 
padres, religiosos (as), se-
minaristas e comunidade 
com graças do seu amor. 
As grandes obras são exce-
tuadas não pela força, mas 
pela perseverança e pela fé, 
Os incontáveis serviços lai-
cais de todas as pastorais 
de todas as paróquias de 
nossa Diocese, os esforços 
e gestos magnânimos justi-
ficam-se, tão somente, pelo 
amor e dedicação a nossa 

terra, e à nossa gente. Ne-
cessário seria, se possível 
fora elencá-los como preito 
de amor e de gratidão! O 
passado está nas mãos de 
Deus. O futuro nós o con-
fiamos, incondicionalmente, 
à Divina Providência. Que 
neste novo milênio que há 
vinte anos iniciamos, Jesus 
Cristo venha ser o Cidadão 
mais importante dessa nos-
sa gente e “a gloriosa Cruz 
esteja em todos” porquanto 
Ele é o Senhor da História.

O passado histórico deve 
ser procurado na tradição e 
na informação gravada ou 
escrita. O passado é a his-
tória de cada um de nós. É 
a origem e a confirmação 
da vida e de todas as coisas 
que existem. Espero que 
esta narrativa seja clara e 
não enfeitada pela fantasia, 
e desperte a aprovação e o 
entusiasmo dos leitores.

Desejo mencionar, que 
dedico esta mensagem de 
recordação e de gratidão pe-
los quarenta e oito anos de 
atividades da Comunidade 
Serra da Paróquia Imacula-
da Conceição, de Formosa 
-GO, aos formosenses que 
regozijando-se com as suas 
vitórias no campo do trabal-
ho ordenado e perseveran-
te, confiam em Deus e lutam 
pela fraternidade e pela paz, 
para que um dia se atinja 
o ideal de verdadeira civili-
zação, acostada no amor, 
sustentada no Evangelho e 
fortalecida no espirito coleti-
vo e público.

Rudi José Kock
Professor de Filosofia
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UMA IDEIA NOVA
A partir da ideia da Irmã Serra Maria Luiza, nossas irmãs Miriam Silva, 

Linda Medeiros junto com demais membro da Comunidade Serra da cidade 
de Jataí no estado de Goiás, estão desenvolvendo um trabalho maravilho-
so, no sentido de preparar as crianças e jovens para no futuro descobrirem 
sua vocação, seja no campo religioso ou mesmo no campo familiar.

No sentido de engajar crianças e jovens no trabalho vocacional, criou 
em sua cidade uma comunidade serra de pequenos a qual denominou “Se-
rra Mirim”, no qual está trabalhando de forma muito empírica, uma vez que, 
não existe em nosso movimento qualquer literatura a respeito de como 
lidar com esta situação.

Ideias como esta devem ser aplaudidas, motivadas e estimuladas. Sa-
bemos que entre estas crianças poderão surgir, sacerdotes, religiosos e 
religiosas. Mas, caso não saiam tenho certeza que estas pessoas contri-
buirão com um mundo melhor e certamente construirão famílias mais com-
prometidas com a palavra de Deus. 

Não havendo orientações acerca do tema, a irmã Miriam descreveu um 
documento de orientação e está submetendo a apreciação dos caros ir-
mãos e irmãs, de todo Brasil no intuito de construir um documento definiti-
vo, que sirva para as demais comunidades em todo o Brasil que desejarem 
criar um serra nestas condições. Este documento está publicada em www.
movimentoserra.org.br na aba debate para que possam ler fazer suas con-
siderações.

Por tudo isso, vamos apoiá-la estimula-la e motiva-la oferecendo o nos-
so apoio incondicional. Cada incentivo será uma forma de dizer estamos 
contigo.

Parabéns IS Miriam, que Deus a conserva sempre animada em trabalhar 
pelo reino de Deus e pela causa vocacional

IS Luiz Albino de Paiva
Edição e Distribuição da Revista “O SERRA”


