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         O nascimento de uma comunidade Serra é um evento muito comemorado, por 
outro lado uma notícia de descontinuidade é uma sensação de fracasso nos esforços 
desenvolvidos. O ressurgimento de uma comunidade nos traz de volta a esperança de 
que nada está perdido. Isso foi o que aconteceu no dia 08 de março de 2020, em que 
ressurgiu um Serra pioneiro no Planalto Central, em celebração eucarística presidida 
por Dom Sérgio, arcebispo de Brasília.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

IS Roberto Abicalaffe
Presidente

MUDANÇA DE PLANOS

Estamos todos passando por 
uma situação que nunca podía-
mos imaginar que iria acontecer 
conosco: o surgimento de uma 
pandemia provocada pelo Co-
vid 19, que pegou de surpresa o 
mundo inteiro.

Tudo ficou supreendente-
mente diferente pois, foram 
proibidas as aglomerações de 
pessoas, suspensas as aulas 
das escolas, as atividades co-
merciais em geral com algumas 
exceções, os serviços públicos 
e privados, a celebração das 
missas nas Igrejas e também o 
isolamento social das famílias, 
tudo isso, no intuito de evitar 
a propagação desta   terrível 
doença que assola toda huma-
nidade. Estamos numa situação 
só comparável à ocorrida duran-
te a 2ª. Guerra Mundial e, numa 
amplitude maior, porque envol-
ve a saúde de cada indivíduo, 
além de prejudicar a economia 
dos países de toda a terra.

Isto a princípio, também 
obrigou a nós do MOVIMENTO 
SERRA DO BRASIL fazer uma 
mudança de planos - de nossas 
atividades no decorrer do ano, 
as quais deverão ser revistas, 
como: a suspensão dos Encon-
tros de Formação e Espirituali-
dade Serra (EFE) já marcados 
nos Distritos, a Reunião da Dire-
toria do CNSB no início de junho 

em Curitiba,  o cancelamento da 
XXXª Convenção Nacional que 
seria realizada no mês de agos-
to em Recife/PE, transferindo-a 
para o mês de novembro em 
Aparecida/SP, junto com a 33ª 
Romaria Nacional, pedindo a 
Deus que Ele nos permita reali-
zá-la, se isto for possível até lá.

Também procuramos ajudar 
a nossa Igreja Católica, a qual 
devemos como membros do 
Movimento Serra, sempre pres-
tar n/apoio irrestrito e, que ago-
ra, com o fechamento das Igre-
jas, ficou desprovida da coleta 
nas missas, que tanto ajudam 
na manutenção das despesas 
mensais de suas paróquias, 
prejudicando seriamente suas 
atividades comunitárias e ecle-
siais. Pensando nisso, foi lança-
do no final de março um Ato 
Concreto pelo Movimento Serra 
do Brasil, em âmbito nacional, 
para que nós católicos pratican-
tes e dizimistas, principalmente 
os que tem melhores condições 
financeiras, mesmo afastados 
de suas atividades profissionais 
de trabalho e renda, possamos 
aumentar a nossa contribuição 
mensal do dízimo além do que 
já contribuímos, para que cada 
paróquia consiga cumprir com 
suas despesas mensais, duran-
te esta triste situação endêmica.

Então meus caros irmãos/ir-
mãs Serra e leitores, agora mais 
do que nunca, temos que nos 
unir em oração nestes dias de 
isolamento, para rogar à Deus e 
à sua infinita misericórdia, para 
que Ele tenha compaixão de to-
dos nós brasileiros que precisa-
mos tanto de Sua intercessão, 
para nos livrar deste grande mal 
que aflige toda a humanidade.

  Um fraterno abraço a to-
dos, na esperança de que dias     
melhores virão!

IS Roberto Abicalaffe - Presi-
dente do CNSB. (Artigo escrito 
em Abril/2020)
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I Congresso Sacerdotal da Regional Sul-Passo Fun-
do-RS 08/2005 (Congressistas no Salão de Conferências 
do Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

I Congresso Sacerdotal da Regional Sul – Passo Fundo – RS 
08/2005 (Membros da C. Serra de Guarapuava-PR, presentes 
no Congresso. Da esq. p/a direita, IS Luis V. Sanqueta (saudo-
sa memória) e s/esposa Iolanda, IS Avelino F. Denardi e Her-
mes A. da Fonseca, ambos de saudosa memória, IS Roberto 
Abicalaffe e IS Ivo L. Trombini (de saudosa memória)).

Ulysses Sebben com Luiz Alexandre Compagnoni, presidente 
do CNSB, por ocasião da Festa de Agregação do Serra Clu-
be Vale do Iguaçu, em União da Vitória (PR), em 1972

Representantes do Movimento Serra do Brasil em Lurdes, 
França, Gruta de Masabiele, a caminho de Roma, para a 
grande peregrinação do Ano Santo Jubilar de 2000.

Movimento Serra Reunido em Recife, Pernambuco, por ocasião 
do Congresso Sacerdotal lá realizado pelo Movimento Serra, 
sob a coordenação da saudosa IS Neusa Guerra Barbosa, em 
1992

Ulysses Sebben, representado o Movimento Serra do Brasil 
na Fundação de Comunidade Serra na Selva Amazônica, 
Sinop (MT) entre os índios, conduzido pelo Pe. Carlos

Página da Memória
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     Bafatá, 24 de maio de 2020.
 
     Caros irmãos  brasileiros, 
em anexo uma carta de agra-
decimento dos Bispos,  Cari-
tas, Paróquias  e Missões das 
dioceses de Bissau e Bafatá, 
neste momento  doloroso da 
pandemia  do coronavírus. 
    É uma carta que resume as 
atividades  extraordinárias da 
nossa  Igreja, através da Ca-
ritas Guiné-Bissau, das Pa-
róquias e  Missões das duas 
dioceses, com a grande ajuda 
da nossa Rádio Católica “Sol 
Mansi”, que está  realmente 
fazendo um lindo trabalho de 
sensibilização.      
        Da  Itália, estão  chegando 
várias ajudas; do Brasil, até o 
dia 15 deste mês,  já chegaram 
R$  24.450.00. Uma grande 
benção. Dom José Câmnate, 
bispo de  Bissau e eu, prepa-
rando a carta de 11 de abril 
para solicitar ajudas, nos per-
guntávamos se  era o caso de 
pedir, porque sabíamos que na
Itália, no  Brasil e no mundo 
as  coisas estão difíceis ...! 

No entanto, escrevemos por-
que  sentíamos compaixão do  
nosso povo que, já em tempos 
normais, vive em uma situação  
de pobreza, com a pandemia a 
pobreza aumentou ...
     Além do que já foi escrito, 
partilho  com os amigos,  algo 
muito bonito que está no meu 
coração e na minha  espirituali-
dade: neste momento tão dolo-
roso para toda a humanidade, 
tenho percebido  que

MENSAGEM DE AGRADECIMENTO

estamos  rezando mais; não 
só rezando mais, como tam-
bém, rezando melhor, com 
mais  sentimento, com mais 
amor! A oração anima a nossa 
esperança,  a nossa coragem, 
a  nossa certeza de que, sem 
muita demora, voltaremos ao 
“novo  normal”.
      Um grande Obrigado ao 
PIME  de São Paulo e de Mi-
lão por todo o serviço de  trans-
ferências. Muito obrigado a  
todos! Unidos na oração e no 
amor  pelos mais necessitados. 
Saudações do Dom José Câm-
nate,  do José Lampra e todos  
nós. 
      Nesta campanha houve co-
labração financeira do Conselho 
Nacional Serra do Brasil.
A carta se encontra publicada 
em “COMUNICADO” no site 
www.movimentoserra.org.br

Dom Pedro Zilli Bispo da Dio-
cese de Bafatá – Guiné-Bissau
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Em 15 de fevereiro de 2020 a Comunidade Serra de Jataí-GO, promoveu Encontro de Formação 
e o Carnaval com Jesus com as crianças do Serra Mirim, ministrado por Conselheiros da Comu-
nidade Serra adulto despertando o amor por Jesus, por nossos sacerdotes, irmãs religiosas e 
famílias, orando e aprendendo sobre as Vocações!

Encontro de Formação para Serra Mirim
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Estamos nos aproximando 
do mês que, de modo especial, 
lembra as mães, lembra a Mãe 
das mães, Maria. São muitas as 
razões para que o mês de maio 
seja um mês muito especial, e 
assim o seja para mim, particu-
larmente.

Com profunda gratidão lem-
bro de todas as mães serranas, 
porém, em especial lembro de 
duas mães que, em minha vida, 
tiveram influência decisiva. A pri-
meira, a que me gerou em seu 
ventre e me ensinou a rezar. Jo-
sephina era o seu nome. Uma 
santa mãe a quem eu invoco 
diariamente. Ela é minha inter-
cessora. A segunda, aquela que 
me deu sete bons filhos, ajudou 
a educar e, por mais de 65 anos, 
sem esmorecimento e sempre 
com grande disponibilidade e 
amor, está a meu lado, ajudan-

Maio, mês das mães, mês de Maria

do-me na caminhada que juntos 
– na dor e na alegria - promete-
mos fazer. Seu nome é Iolanda.

Do mês de maio, guardo gra-
tas e belas lembranças. Quando 
criança, juntamente com minhas 
irmãs, levava flores colhidas em 
nosso jardim para a pequena ca-
pela da localidade e lá, cantan-
do ‘com flores a Maria, que Mãe 
nossa é’ as depositava, com pro-
funda e santa alegria, aos pés 
da imagem de Nossa Senho-
ra do Caravaggio, protetora de 
nossa família. Essa lembrança é 
muito viva. Apesar de passados 
mais de oitenta anos, parece ter 
acontecido ontem. Fatos como 
esse e tantos outros, ensina-
dos por minha mãe e por minha 
irmã Vitalina, que era catequista, 
marcaram profundamente minha 
vida cristã.

Meus caros irmãos serranos, 
comigo, lembremos, de modo es-
pecial, neste mês de maio, a Mãe 
das mães, Maria, que nós invo-
camos sob o título de ‘Rainha e 
Mãe dos vocacionados’. Rogue-
mos pelo nosso querido Papa 
Francisco, pelos nossos Pasto-
res, Bispos e Sacerdotes, pelos 
nossos religiosos e seminaristas 
e, roguemos, igualmente, pelas 
famílias, berço das vocações.

Que o mês de maio seja, para 
cada um de nós, um momento de 
reflexão e de oração e que a Mãe 
do céu interceda por todos nós, 
pelo nosso trabalho vocacional 
e, particularmente pelas famílias 
que, no momento, passam por 
serias dificuldades, e a todos ‘cu-
bra com seu manto cor de anil’. 

“Diácono Ulysses Antônio Sebben 
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Brasília -DF  30 de abril de 2020

      Ao  Padre Camilo - Redentorista 
Louvado seja o Nosso Senhor Jesus 
Cristo,
  Hoje 30 de abril de 2020, ao 
participar da Celebração Eucarísti-
ca, das 9h no Santuário Nacional de 
Aparecida, presidida pelo senhor, Pe. 
Camilo que completa 15 anos de sua Ordenação Sacerdotal. Ao saber, senti o desejo de cumpri-
mentá-lo pelo seu sacerdócio.
 No momento da Consagração, em que elevou ao Céu o  Corpo de Cristo, após a tran-
substanciação, olhei e contemplei  também as Suas Mãos, suplicando a Deus que sejam sempre 
puras e santas, que eternizem este gesto, pois só as mãos sacerdotais, é que podem nos trazer 
Jesus Eucarístico.
 Com grande respeito e admiração beijo suas mãos sacerdotais.
 No momento em que agradeço, rendo muitas graças a Deus, pela a sua existência, pelo o seu 
sim diante do chamando do Pai, pela sua caminhada de 15 anos a servir na Igreja. Que cada con-
sagração realizada no seu sacerdócio se transformem hoje em bênçãos ao povo tão necessitado 
e sofrido. Que transmitam: paz, paz, paz; luz, luz, luz, assim como Dom Orlando nos diz sempre.

   IS Célia Regina Sócio de Queiroz
   Presidente do Movimento SERRA de Brasília, 

Carta ao 
Pe. Camilo

    Comunidade Serra Siderlândia, Volta Redonda (RJ).em processo de 
formação em atuação da IS Maria Ilda, Coordenadora Regional LESTE I.
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    No domingo dia 08 de março deste 
ano, o presidente do Movimento Se-
rra do Brasil, IS Roberto Abicalaffe e 
sua esposa Ester, juntamente com o 
secretário executivo IS Ulysses Antô-
nio Sebben, estiveram participando 
da solenidade de posse de 40 novos 
membros do Serra de Brasília, numa 
belíssima celebração eucarística reali-
zada na Catedral de Brasília, presidida 
por D. Sérgio Cardeal de Araújo - Ar-
cebispo da Arquidiocese de Brasília, 
um dos últimos atos sendo que no dia 
11 deste mesmo mês e ano, foi no-
meado pelo Papa Francisco Arcebispo 
de Salvador,  e concelebrada pelo Pe. 
Antônio Fausto Valença e o Diácono 
Ulysses A. Sebben. 
   Foi um maravilhoso acontecimento 
- o renascer da Comunidade Serra de 
Brasília no coração do Brasil -  muito 
bem organizado e com a supervisão 
irretocável e competente de nossa 
querida irmã Célia Regina Sócio de 
Queiróz - coordenadora do Regional 
Oeste, que não mediu esforços em 
organizar tudo, desde a hospedagem 

e refeição no dia anterior às Comu-
nidades que vieram de longe (ofere-
cidas gratuitamente pela Pastoral da 
Família), até a celebração litúrgica e 
o almoço de confraternização reali-
zado no domingo, a todos os presen-
tes. O grande Evento foi prestigiado 
pelas Comunidades Serra de Formo-
sa, Formosinha, Planaltina de Goiás, 
Mineiros, Jataí e Chapadão do Céu, 
que não mediram esforços pra lá com-
parecerem (as três últimas distam 
cerca de 600k de Brasília), num total 
de mais de 150 serranos presentes 
na solenidade. O ponto alto, além da 
belíssima homilia feita pelo Cardeal 
D. Sérgio, enaltecendo o trabalho e o 
apoio do Movimento Serra do Brasil às 
vocações e aos vocacionados, foi ao 
final da celebração, a apresentação 
do coral das crianças do Serra Mirim 
da cidade de Jataí-GO, que lá estive-
ram prestigiando o Evento, agradando 
a todos os que participaram da santa 
missa.
     Após a solenidade, nos dirigimos 
para o Salão de Eventos cedido pelos 
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O renascer do Serra de Brasília
Padres Salesianos de Taguatinga-DF, 
um local bastante aprazível e confortá-
vel, para saborear o excelente almoço 
sem custo algum para mais de 150 
pessoas e, ainda no final, foi oferecido 
dois tipos de sobremesas muito sabo-
rosas, tudo preparado com muito es-
mero, carinho e amor, pelos próprios 
membros Serra de Brasília (Taguatin-
ga).
    Só temos que louvar primeiramente 
a Deus, pelo maravilhoso renascer da 
Comunidade Serra de Brasília no Distri-
to Federal, pelos belos momentos que 
tivemos de muita fé e espiritualidade, a 
ótima confraternização entre os irmãos 
e irmãs de fé presentes e, principalmen-
te, agradecer à querida IS Célia Regina 
nossa perfeita anfitriã, que tão bem nos 
hospedou em sua residência e não me-
diu esforços para que este grande even-
to tivesse pleno sucesso.
DEUS SEJA LOUVADO POR ESTE 
GRANDE ACONTECIMENTO

IS Roberto Abicalaffe  
Presidente do M.S.B.
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Certa vez...
O Padre Anchieta foi chama-
do com urgência para ouvir a 
confissão de uma jovem gra-
vemente doente. Ao chegar no 
local, encontrou o marido dela, 
desesperado, pois sua mulher 
tinha morrido.
Anchieta então, dirigiu-se ao 
marido - que estava desconso-
lado - pedindo para acalmar- 
se. Espantosamente, garan-
tiu-lhe que a esposa ainda 
viveria junto dele por muitos 
anos e que ambos só
, exclamou: “sois vós?!”
E o Padre, confirmando, disse 
que tinha vindo para ela se 
confessar. morreríam quando 
a hora deles
chegasse!
Depois, Anchieta pediu para 
entrar na casa, sentou-se junto 

ao corpo e pediu água. Bebeu 
um tanto e depois borrifou o 
rosto da mulher com um pouco 
da água que restou.
Ela, milagrosamente, logo 
abriu os olhos e, reconhecen-
do o Padre
Ficaram os dois a sós e ela 
confessou-se com viva con-
trição. O Santo, então, deu 
de beber à mulher que nascia 
de novo o restante da água e 
ela se restabeleceu, ficando 
completamente curada. Viveu 
ainda mais 40 anos, sempre 
em boa saúde.

Ulysses Antônio Sebben
Secretário Executivo do CNSB.
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NOVAS ESPERANÇAS
Todos os anos se iniciam no dia 1º de janeiro. Mas, este 2020, iniciado 

em 1º de janeiro, será diferente dos demais anos. Ele está se iniciando 
no meio do ano, mais precisamente, nos meses de maio ou junho. Sim-
plesmente porque? Porquê O MUNDO MUDOU. E COM A GRAÇA DE 
DEUS, MUDOU PARA MELHOR.  O Mundo vai viver, de agora em diante, 
valores até agora esquecidos, e que serão, base para uma nova sociedade 
humana. FRATERNIDADE, AMIZADE, FAMÍLIA E PRINCIPALMENTE, A 
SOLIDARIEDADE. São valores reais de uma convivência humana e cristã. 
Todos têm direito à VIDA. Sejam países de 1º,  2º, 3º ou 4º Mundo. Indepen-
dentemente da cor da pele, todos têm direito à VIDA.

É DEUS voltando a fazer parte do social humano. É Deus voltando a 
ocupar o lugar que era dele, somente dele, desde o início dos tempos. No exemplo de Adão e Eva, ao comer 
da fruta proibida, a falsa ideia de que poderiam ser “superiores” ao próprio Criador. (Gn 3, 1-7)

Esta é a ESPERANÇA neste novo Mundo. Esperança de novos tempos. Esperança de VIDA. Deus deu um 
Mundo maravilhoso para os homens. TEMOS TUDO, A COMEÇAR PELO AR QUE RESPIRAMOS, GRATUI-
DADE DIVINA. Num Mundo em que tudo é pago, Deus nos dá UM PRESENTE, DE PRESENTE, GRACIOSA-
MENTE. Correu o mundo, a notícia de que um famoso banqueiro, riquíssimo, acometido do CORONAVÍRUS, 
veio a falecer por falta de ar. Ele que teria bilhões para pagar, não pode pagar um centavo sequer por aquele 
bem tão maravilhoso e, repito, DIVINO, meio de vida para os homens, os animais e toda natureza. 

Essas são as NOVAS ESPERANÇAS, num Mundo criado com AMOR, e por AMOR dado para todos os 
homens. Em resposta vamos vivê-lo igualmente com AMOR.

Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e dos Homens, possa ser a nossa intermediária junto a DEUS PAI 
TODO PODEROSO, nestes novos tempos.

Amém.
          GERALDO AJUDARTE
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“Sempre Avante, jamais retroceder”
Mesmo em tempo de pandemia nós, Comunidade Serra de Jataí-GO, adultos e 

mirins, continuamos nossos trabalhos a serviço da Vocação! Oramos o Terço Voca-
cional e criamos momentos de oração, mesmo cada um em suas casas.  Criamos 
atividades virtuais e impressas onde, com todos os cuidados de higiene, foram en-
tregues nas casas das crianças para que elas não perdessem o Foco da Fé e da 
Oração.  Cremos que Deus, em sua infinita bondade, já está revertendo essa si-
tuação e enquanto isso pedimos a Ele o dom da conversão! 

São Junípero Serra, rogai por nós que recorremos a vós e fomente em nossas 
famílias santas e dedicadas vocações!

            IS Miriam Silva
Comunidade Serra de Jataí - GO
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A providência de Deus, é um mistério doloroso para nós, 
porque, sabendo que somos seus filhos e que Ele nos ama, 
sentimos muito medo de nos deixar abandonar em sua 
vontade. Sempre quis alcançar esta entrega, mas sempre 
agarrava ao medo e ficava, sempre desconfiada pensando 
que não se realizaria as minhas necessidades dependendo 
só da providência divina, mesmo orando e suplicando a 
Ele. 
 Foi com este pensamento, que, fui eu, e meu 
marido Luiz Albino visitar o então monge Dom Inácio, hoje 
padre Dom Inácio, no mosteiro Nossa Senhora da Ternura, 
distante do centro da cidade cerca de 10 kms. Chegando lá 
fomos recebidos pelo próprio monge que demonstrava uma 
alegria tão radiante, e percebi que era por ter conseguido 
o terreno para a construção do mosteiro. Passeamos por 
entre a vegetação e percebemos que não havia nada a não 

ser pedras, um pequeno riacho, com pouca água, ao fundo, 
um casebre na frente, algumas arvores e plantas frutíferas. 
Voltei do passeio com o coração apertado, pensando se 
eles encontrariam forças para vencer os obstáculos.
 Refletia, meu Deus, como um jovem monge vai 
suportar o trabalho árduo numa terra sem coisa nenhuma 
e deserta, começar do nada? O que eu poderia fazer? Ime-
diatamente no meu coração veio a resposta. Reze por ele. 
A partir deste dia, o incluí na minha missão adote um padre 
e comecei a rezar uma Ave Maria, todos os dias, para que 
Nossa Senhora intercedesse por esta obra.
Assim passamos a visita-lo constantemente. Percebemos 

CRER NA PROVIDÊNCIA DIVINA

que a Igreja foi se erguendo aos poucos, o terreno foi sendo 
limpo em volta da nave, logo foi surgindo também os aposen-
tos de dormitório, posteriormente também uma construção 
que servirá de ponto para peregrinos, uma fábrica de maca-
rrão caseiro e um auditório para palestras e encontros. Com o 
tempo também foi aumentando o número de monges e mais 
um padre surgiu que é Dom Miguel. Em sua organização 
administrativa se fez necessário uma mudança da ordem dos 
Cistercienses para a ordem de São Bento.
 Participo sempre que posso da missa aos domingos 
as 10h e observo todas as vezes algo de bom acontecer na 
construção da igreja, há sempre algo novo para ser visto. Até 
a estrada que era muito ruim, uma vez que ainda é de terra 
batida, hoje está melhor.
 Tudo aos poucos com paciência, perseverança e 
amor foi melhorando, novos acontecimentos vieram, vi aí a 
providência Divina e aprendi que é no silêncio e na paz que 
ela acontece, é como o fermento na massa, ele cresce ao seu 
tempo e devagar. Deus age nas nossas vidas, nas nossas 
necessidades assim, no seu tempo, na sua vontade, no seu 
amor.
 Não precisamos ter medo, a providência divina acon-
tece no seu tempo é só acreditarmos na sua ação.

IS Marlúcia da Silva Paiva
Comunidade Serra de Formosa



07Revista O Serra  nº 141- Maio de  2020

Comunidade Serra de São Joaquim da Barra
Distrito 52 - São Joaquim da Barra - SP

Missa para comemorar o 57º dia Mundial de Orações pelas Vocações, celebrada 
pelo nosso assistente espiritual, o Pe. Jurandir, no dia 03 de maio, na Catedral 
São José, de Campo Mourão.

A foto mostra momen-
to da Novena de Nossa 
Senhora das Graças 
que é realizada todos 
os anos nesta paróquia 
no período de 18 a 27 
de novembro. Neste dia 
a Comunidade Serra de 
São Joaquim da Barra 
foi responsável pela litur-
gia da Missa.

Na foto vemos mem-
bros da Comunidade 
Serra, de verde, o Frei 
Chico, de branco e o 
pároco, padre Marquin-
ho, de vermelho.

Comunidade de Campo Mourão-PR
Distrito 131- Campo Mourão - PR
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O diácono Francimar Ferreira Lopes, de 29 anos, foi ordenado sacerdote da Arquidiocese de Belém no dia 14 de 
dezembro (sábado), na Paróquia Santa Bárbara, no Ginásio de esportes Assis Baía, PA 391, no bairro da Coleipa. Sua 
primeira celebração eucarística aconteceu no domingo, dia 15, no mesmo local de sua ordenação, às 17h.

No dia 19 de janeiro de 2020, às 19h, o então padre Francimar Lopes assumiu a missão como pároco da Paróquia 
Santa Bárbara. A apresentação aconteceu durante a Santa Missa.

A última ordenação do ano foi do diácono Leonardo Matias de Carvalho, de 30 anos, no dia 21 de dezembro (sábado), 
às 19h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, situada no Distrito de Icoaraci, com a presidência do Arcebispo Metropo-
litano de Belém. A sua primeira missa aconteceu no dia seguinte, 22 de dezembro, às 7h, na mesma paróquia.

A apresentação do padre Leonardo Carvalho como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Ó, em Mos-
queiro, aconteceu no dia 10 de janeiro, às 19h

Arquidiocese de Belém-PA ordena sacerdotes
Nos dias 7 e 8 de dezembro (sábado e domingo respectivamente) a Arquidiocese de Belém realizou-se as orde-

nações sacerdotais de Danilo Brandão, no dia 7, na Catedral Metropolitana de Belém, e de Paulo Felipe dos Santos, no 
dia 8, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro de mesmo nome, ambas presididas por Dom Alberto 
Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Paulo Felipe dos Santos tem 27 anos e foi ordenado sacerdote no dia 8 de dezembro de 2019, solenidade da Imacu-
lada Conceição, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sua primeira celebração eucarística foi presidida no mesmo 
local às 19h30 do mesmo domingo.

No dia 5 de janeiro de 2020, às 19h, o padre Paulo Felipe dos Santos foi apresentado como vigário paroquial da 
Paróquia Santíssima Trindade, no bairro da Campina, em Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano.

As ordenações continuam ao longo do mês de dezembro por ocasião da comemoração dos 300 anos da criação da 
Diocese de Belém do Pará, celebrada ao longo deste ano com uma intensa programação. 

Na quinta-feira, 12, foi o momento da ordenação presbiteral do diácono Alan Henrique Campos Silva, de 32 anos, na 
Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, com a presidência de Dom Alberto Taveira Corrêa. A primeira missa 
do novo sacerdote aconteceu no dia 15 de dezembro, às 9h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no distrito de 
Mosqueiro.

Após sua ordenação o padre Alan Henrique foi enviado para missão como vigário paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Carananduba. A apresentação ocorreu no dia 19 de janeiro de 2020, às 9h, com celebração 
eucarística.

Ordenação sacerdotal do diácono Danilo Brandão realizada no dia 7 na Catedral de Belém
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Sim – precisou que uma PAN-
DEMIA MUNDIAL acontecesse 
para o mundo despertar para uma 
realidade que vinha acontecendo 
já há longos anos. Todos corren-
do loucamente. Agressão ao meio 
ambiente. A temperatura do plane-
ta subindo. Queimadas enormes 
(Brasil). E o principal de tudo isso. A 
falta de DEUS, dando a impressão 
ou triste realidade de que os ho-
mens passaram adorar “um beze-
rro de ouro”. Com tudo isso, dá 
para compreender o que o mundo 
vive hoje: o CORONAVÍRUS (CO-
VID-19) em toda a sua extensão: 
China (o epicentro inicial), outros 
países da Ásia, países da Europa, 
países das três Américas (Norte, 
Central e Sul). Na América do Nor-
te, os Estados Unidos da América 
sendo o segundo epicentro.

De repente o MUNDO acordou. 
Percebeu desde o início que não 
era um problema normal, de  uma 
importância menor. Percebeu que 
era um momento grave. Percebeu 
que não era só um problema gra-
ve. Era um problema GRAVÍSSI-
MO. Um problema que iria mexer 
com países politicamente inimigos, 
exemplo Estados Unidos e Rússia. 
Um problema que o Reino Unido 
(Inglaterra) financeiro e os países 
da Europa teriam de dialogar. Paí-
ses Africanos, muitos considerados 
3º e 4º Mundos que seriam ajuda-
dos. Era um caso de CALAMIDA-
DE PÚBLICA. Era um momento de 
humanização. Não era momento 
para se ver a cor da pele.

É preciso a união de todos. 
Proclamam as maiores persona-
lidades do mundo, como o PAPA 
FRANCISCO e tantos outros líde-
res, pois o MUNDO esta pedindo 
Socorro.

O Mundo entendeu que a rique-
za deve ser humanizada, compar-
tilhada, que todos merecem viver, 
ter um futuro, que deve haver so-
lidariedade entre todos. Que todos 
somos irmãos e irmãs, criado à se-
melhança de DEUS PAI.

PRECISOU que acontecesse um VÍRUS

Sim precisou um Vírus para 
unir todos. Um Mundo tão grande 
tornou-se pequeno. Todos dando 
as mãos para vencer um inimigo 
comum chamado CORONAVÍRUS 
(COVID-19). Apesar de suas 
crueldades todos entenderam que 
o ISOLAMENTO ainda é um santo 
remédio de sobrevivência. SALVA-
GUARDAR a VIDA ainda é grande 
trunfo na pessoa do outro.

Num Mundo de tanta gente, 
bilhões de pessoas, todos es-
tão entendendo que um simples 
ABRAÇO traz felicidades às pes-
soas. Que a FAMÍLIA ainda é lugar 
mais sagrado dentro da sociedade 
humana. Que a FRATERNIDADE 
entre os homens deve existir sem-
pre, independentemente das divi-
sas territoriais. 

Aconteça o que acontecer, um 

DEUS estará conosco sempre, de-
monstrando todo o seu amor. No 
Evangelho de São Mateus, 28,20 
assim está escrito e prometido: 
“EIS QUE ESTAREI  CONVOS-
CO TODOS OS DIAS, ATÉ O 
FIM DO MUNDO.” As promessas 
dos homens podem falhar mas as 
promessas de Deus não falharão 
NUNCA. Essa é a esperança   
minha, a sua e a de todos nós.

Que Nossa Senhora da Con-
ceição APARECIDA, PROTEGEI o 
POVO BRASILEIRO.

Que Nossa Senhora do PER-
PÉTUO SOCORRO, PROTEGEI 
este MUNDO DE DEUS.

Amém.
GERALDO AJUDARTE.
Ex-Presidente do MSB 

2013/2014.
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Nossa vida é rodeada de cha-
mados, sejam eles profissionais 
ou religiosos. Esses chamados 
são conhecidos como vocação. 
Vocação vem do verbo em latim 
vocare, que significa, literalmente, 
chamar. 

Vivemos num mundo com qua-
se 8 bilhões de indivíduos, cada 
um com seu DNA e a sua digital. 
Se formos parar para refletir na 
unidade de cada pessoa, ficaría-
mos horas e horas falando, pois 
não existe ninguém que seja igual 
a outro, por mais que sejam gê-
meos idênticos, cada criatura tem 
a sua essência, sua singularidade. 
Dentro dessa unidade, cada um é 
chamado para uma vocação, seja 
ela profissional ou religiosa, desco-
brir e seguir esse chamado é que 
vai fazer o homem feliz. 

O mundo vive uma grande cri-
se de identidade, as pessoas não 
sabem mais quem são, de onde 
vieram, para onde vão e o que 
estão fazendo aqui. Tal realidade 
vem gerando cada vez mais casos 
de depressão, ansiedade e várias 
outras doenças psicológicas. É 
um exemplo muito usado nas pre-
gações por aí, mas que faz total 
sentido, pois o homem só será 
feliz sendo aquilo que ele foi cria-
do para ser: Uma amoreira nunca 
será feliz produzindo laranja, ela 
foi criada para produzir amoras, e 
fugir disso a tornaria infeliz. Claro, 
este é um exemplo impensável na 
vida real, mas retrata bem o atual 

cenário da sociedade, tendo em 
vista que tentamos cada vez mais 
ser tudo, saber tudo e acabamos 
nos deparando com nosso nada. 
Com isso, vamos perdendo nos-
sa identidade fugindo da missão 
dada a nós desde a nossa con-
cepção, ou seja, vamos saindo do 
único caminho que realmente nos 
fará felizes, que realmente nos le-
vará à salvação. 

O Cristão é chamado à santi-
dade, mas para alcançá-la, temos 
diversas vocações que nos con-
duzirão a Deus: Sacerdotais, Re-
ligiosas, Missionárias e Matrimo-
niais.  Perceba que são chamados 
diferentes, isso porque cada pes-
soa é diferente, não tem como eu 
querer ser todas essas, e nem é 
possível que seja. Todas essas vo-
cações convergem em um mesmo 
objetivo: o Amor. Esses caminhos 
só serão plenamente completados 
se amarmos: “amai uns aos outros 
como eu vos amei” (Jo 15,12). So-
mos chamados primeiramente a 
amar, seja qual for a vocação. “O 
Amor precisa ser amado”.

Particularmente falando, estou 
fazendo meu discernimento vo-
cacional no seminário, isso quer 
dizer que estou caminhando rumo 

Vocação: Um chamado 
do Amor para amar

à vocação sacerdotal. Como todo 
caminho tem seus altos e baixos, 
nem tudo é um mar de rosas, pois 
até as rosas têm espinhos. Mas 
uma frase que ouvi certa vez, e 
que vem me guiando desde en-
tão, diz assim: “Quem tem olhos 
fixos na meta, não desiste”. Min-
ha meta é Jesus, só Ele é quem 
vai me fazer totalmente feliz, é só 
n’Ele que encontro amparo e re-
fúgio, e estando isso enraizado 
no meu coração, por mais difícil 
que seja o caminho, por mais re-
núncias que tenha que fazer, sigo 
firme tentando fazer a vontade de 
Deus em cada dia da minha vida.

Deus criou cada homem, cada 
um com sua particularidade, para 
ser salvo, e só seremos salvos se 
alcançarmos a santidade. Só al-
cançaremos a santidade se fizer-
mos a vontade de Deus, e fazer a 
vontade de Deus é seguir a nossa 
vocação. Repare que tudo é um 
caminho, e só seremos felizes se-
guindo o Caminho certo. 

“Eu sou o Caminho, a Verdade 
e a Vida.” (João 14,6).

André Lucas Rodrigues de Al-
meida - 1º ano de Filosofia
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Uma das maiores preocupações 
da Diretoria Executiva – DE é com 
a expansão do movimento, princi-
palmente com o aumento de mem-
bros em suas comunidades. Caso 
não seja possível expandi-las que 
pelo menos haja a manutenção de 
um número regular de serranos, 
principalmente renovação, mes-
clando com pessoas mais jovens, 
visando que seja mantida uma mé-
dia de idade que permita a sua du-
ração sem que sucumba.
 Se por um lado é uma 
tristeza, chegar a notícia de que 
uma comunidade foi desconti-
nuada, principalmente por falta 
de membros, por outro é sempre 
uma alegria, uma nova comunida-
de surgindo forte e vigorosa. Bem 

maior ainda é a decepção quando 
se descobre a inatividade de uma 
comunidade há algum tempo, não 
comunicada e que a DE (Diretoria 
Executiva) enviava material que 
se perdia sem aproveitamento al-
gum. 
 Se em alguns momentos 
há desgostos, há momentos de ju-
bilo. Principalmente quando há um 
ressurgimento, de uma comunida-
de histórica, que muito contribuiu 
para o crescimento do movimento, 
mas que por falta de renovação, 
por pouco não sucumbiu em defi-
nitivo. É um momento alegre que 
renova as forças, a esperança, a 
motivação e o compromisso de 
outras comunidades contíguas.
 Tivemos um caso recente 

em que a Comunidade Serra de 
Brasília, que foi agregado ao Se-
rra Internacional em 1972, como 
o décimo oitavo Serra Clube do 
Brasil, que imediatamente, in-
centivou, apoiou e fomentou a 
criação dos Serras de Formosa, 
e posteriormente, os serras de 
Anápolis, Jatai, mais tarde For-
mosinha, Planaltina de Goiás, 
Mineiros, Portelândia.
 Por ser uma comunidade 
pioneira no Centro Oeste, havia 
sempre a preocupação de que 
não fosse possível o seu retorno 
as atividades, mas a providência 
divina, se encarregou de mudar 
os rumos e nos presenteou com 
um novo grupo de pessoas ab-
negadas e dispostas ao trabalho 
vocacional, graças a impetuo-
sidade da IS. Célia Regina, que 
no dia 08 de março em cerimônia 
presidida por Dom Sérgio, Car-
deal e Primaz do Brasil, aconte-
ceu a missa de posse na catedral 
Metropolitana da Brasília, com 
Dom Sérgio, dando ênfase a im-
portância do movimento serra 
para as vocações no Brasil.
 Ressaltamos aqui a gran-
de e importância do trabalho dos 
coordenadores distritais e regio-
nais. São eles que estão mais 
próximos das comunidades e na 
maioria das vezes sabem o que 
pode estar acontecendo, poden-
do inclusive intervir e descobrir 
o que atrapalha, tendo inclusive 
a oportunidade de propor ações 
e se for necessário acionar o 
Conselho Nacional, no sentido 
e recoloca-los nos trilhos. Essa 
atuação é de extrema importân-
cia para que tenhamos sempre 
comunidades fortes, vigorosas 
e fervorosas por todo o território 
nacional, cientes da importância 
do sacerdote na vida dos leigos 
católicos. Por isso, rezemos por 
novos padres e pela santificação 
do clero.

IS Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação,

Edição e Distribuição da Revista 
“o Serra”

PREOCUPAÇÃO CONSTANTE
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O chamado de Deus ocorre 
no profundo da nossa intimi-
dade orante. Não é muito sim-
ples compreender a incursão 
do poder de Deus no profundo 
de nós mesmos. Muitas vezes 
sou interpelado por perguntas 
de pessoas simples e até mes-
mo em entrevistas nos meios 
de comunicação sobre como 
ocorreu o chamado de Deus na 
minha vida.

Confesso que não é uma 
resposta fácil de ser dada. Tra-
ta-se de algo inefável, profun-
do, cujas palavras não esgotam 
o conteúdo que envolve essa 
experiência de cunho muito 
pessoal, subjetivo e indizível.

Até hoje tento compreender 
a beleza do que Deus realizou 
na minha vida, chamando-me 
à vida sacerdotal. O que sou 
carregado de limitações diver-
sas, de repente me vi envolvido 
num grupo vocacional, acom-
panhado por duas religiosas da 
Congregação Providência de 
Gap, as irmãs Terezinha Ca-
vich (in memoriam) e Terezinha 
Bustamente.

As músicas, as orações, as 
partilhas, o testemunho das 
irmãs e do Frei Euzébio War-
gulewski, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Guia de 
Campinorte naquela época, 
formataram um ambiente so-
cial e religioso, onde Deus to-
cou meu coração para a entre-
ga feliz em favor do serviço ao 

Povo de Deus. Foi 
um chamado forte, 
profundo e ines-
quecível cuja pro-
fundidade e singe-
leza as palavras 

não expressam.
A oração, a leitura da Bíblia 

e o acompanhamento das ir-
mãs e do pároco foram sinais 
e resposta de Deus ao meu 
coração, favorecendo a renún-
cia aos apegos, ao namoro, ao 
mundo e aos sonhos de um fu-
turo de realização econômica 
e social para aventurar-me na 
pobreza e na obediência sacer-
dotal.

Ao sentir o chamado de 
Deus, se instala no coração do 
jovem o medo, a incerteza e um 
certo pavor pelo que pode oco-
rrer. Isso é normal, pois oco-
rreu com Abraão (Gn. 12,1-12), 
com Samuel (1Sm 3), como os 
profetas Isaias (Is. 6) e Jere-
mias (Jr.1,4-10), da Santíssima 
Virgem Maria (Lc.1,26-56). O 
mesmo sucedeu ao chamado 
que Jesus realizou no coração 
dos apóstolos e dos santos de 
ontem e de hoje.

Exatamente por causar um 
certo estupor no coração do jo-
vem chamado ao sacerdócio, 
necessário se faz o agente ex-
terno para ajudar, para pontuar 
e amparar a pessoa no mo-
mento profundo de indecisão, 
medo e ao mesmo tempo o in-
quietante desejo de ir adiante. 
Neste caso o sacerdote, uma 
religiosa, uma pessoa leiga de 
profunda vida espiritual pode 
ser um grande instrumento de 
ajuda ao futuro sacerdote.

Do ponto de vista humano 

a Igreja parece viver uma cri-
se sem precedentes e será in-
capaz de sair dela. Isso é uma 
fack News, pois a Igreja é santa 
no seu mistério, pois se confun-
de com o mistério de Cristo. “Tu 
es Petrus et super hanc petram 
ædificabo ecclesiam meam et 
portæ inferi non prævalebunt 
adversus eam. Et tibi dabo cla-
ves regni cælorum” (Tu és Pe-
dro e sobre esta pedra, edifica-
rei a minha Igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão 
contra ela. A ti, darei as chaves 
dos Céus, Mt. 16,18-19b).

Assim, sigamos, com a San-
ta Igreja, onde o Bom Deus 
continua a chamar homens e 
mulheres para a vida de entre-
ga total a serviço do anúncio e 
do testemunho do Evangelho. 
Quão importantes são os gru-
pos de apoio às vocações e 
aos nossos seminários. Grati-
dão eterna ao Serra Club Inter-
nacional pelo importante trabal-
ho de promoção das vocações 
sacerdotais e de manutenções 
de nossos seminários. 

Que a Santíssima Virgem, a 
Imaculada Conceição, excelsa 
Padroeira da Diocese de For-
mosa, interceda pelo flores-
cimento de muitas vocações 
nesta Igreja Diocesana e pelos 
membros do Serra Clube de 
Formosa para continuarem a 
viver essa bela missão de am-
parar as vocações e o nosso 
Seminário Diocesano Nossa 
Senhora da Abadia de Formo-
sa.   Amém!

Dom Adair José Guimarães-
Bispo de Formosa - GO

Vocação sacerdotal, uma 
resposta de amor
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MOVIMENTO SERRA DO BRASIL 
CENSO-SERRA 2019/2020 - CONCLUÍDO 

A diretoria do CNSB sabendo que não havia dados recentes sobre a situação atual do 
Movimento no Brasil, teve e preocupação de no início do mandato, buscar uma solução 
para atualizar os dados. Em meados de 2019, lançou a campanha “Quantos Somos? Aon-
de Estamos? Era muito importante traçar este perfil, tendo em vista que o último censo 
havia sido feito em 1996 e era baseado nestas informações que se concentravam todas 
as ações. Mudanças foram realizadas, novas regiões surgiram, hoje são 10. Comunidades 
foram agregadas ao Serra Internacional e outras deixaram de existir. As atuais são: 109 
agregadas e 79 não agregadas, e por fim algumas novas comunidades em fase inicial de 
trabalho vocacional, as que consideramos em formação, soma 51. Depois de muito trabal-
ho surgiu um novo organograma e um novo mapa de atuação para suas análises e que 
serve para diretores e principalmente coordenadores planejar suas ações.



Conselho Nacional Serra do Brasil-Rua Paula Gomes, 703 2º andar-CEP: 80510-070 -Curitiba-PR

- COMUNICADO 01/2020 -

O Presidente do Movimento Serra do Brasil, no uso das atribuições que lhe compete e 
após consultar a Diretoria Executiva do Conselho Nacional, sobre a grave situação em que 
passa o país e o mundo, em razão da ocorrência da pandemia do Coronavirus (Covid 19), 
resolve fazer o seguinte comunicado e/ou determinação: 

 CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Saúde para que haja o isolamento das 
famílias em suas casas, evitando aglomerações de pessoas c/ a propagação da grave epi-
demia; 

CONSIDERANDO a determinação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
em proibir a celebração das missas abertas aos fiéis nas Igrejas, bem como, eventos, reu-
niões e congressos, evitando assim aglomeração com um grande número de pessoas num 
só local; 

CONSIDERANDO que, O Movimento Serra do Brasil sendo uma entidade civil de caráter 
religioso-cultural, um dos mais importantes movimentos da Igreja Católica e que tem um 
Calendário Anual de Atividades a cumprir, não poderia deixar de apoiar e colaborar com as 
determinações da Sociedade Civil, do Ministério da Saúde e, principalmente da CNBB, em 
razão da determinação do isolamento social de pessoas, RESOLVE E DETERMINA QUE:  

1º) - Ficam suspensas sine-die, todas as atividades como: Reuniões das Comunidades 
Serra de todo o Brasil, os Momentos de Oração conjunta, Terços e Missas Vocacionais, a 
Reunião da Diretoria que seria realizada no dia 12/06/2020  e os Encontros de Formação e 
Espiritualidade (EFE) dos Distritos;  

2º) -  Fica transferida a XXX ª Convenção Nacional em Recife-PE no mês de Agosto,  para 
o mês de novembro em Aparecida-SP, junto com 33ª Romaria Nacional, se DEUS assim o 
permitir. 
  
Esta decisão ou comunicado entrará em vigor a partir da data de sua divulgação.  
 
 

Guarapuava, 13 de abril de 2020 
ROBERTO ABICALAFFE -  Presidente do Movimento Serra do Brasil


