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    Mês de agosto é mês 
vocacional, celebran-
do na primeira semana 
a vocação sacerdotal, 
nada melhor que brindar 
este mês com o sacerdote 
maior - Jesus Cristo.
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A vários meses estamos vi-
venciando este tema de quan-
do voltaremos à normalidade! 
Será que deveríamos voltar 
à normalidade? Será que não 
seria melhor não voltar aquela 
normalidade do consumo des-
enfreado, da falta de preocu-
pação com os outros, da falta 
de Deus em nossas vidas? 

Vamos refletir: O normal não 
era ter tempo para a família e 
gastar com tantas coisas su-
pérfluas, era nunca ter tempo 
de rezar em família, era não se 
preocupar com os menos favo-
recidos. Normal não era se pre-
ocupar com as profissões mais 
simples. Normal era não cuidar 
bem da saúde, era ter pouco 
ou nenhum tempo para com os 
amigos, não era ter tempo para 
Deus. Também o normal não 
era o governo ter dinheiro para 
construir hospitais e ajudar os 
mais necessitados e sem em-
pregos; agora até o dinheiro 
que não existia para as políti-
cas públicas, apareceu.

Quando a vida voltará ao nor-
mal? Será que a vida normal é 
retornar ao stress de sempre, 
ao consumo aumentado e in-
dividualista, que tudo destrói 
a vida normal. Nós não devía-
mos querer voltar a isso.

VOLTAR À NORMALIDADE!
Tudo que destrói a 

vida normal não de-
víamos ter vontade 
de voltar a vivenciar. 
Claro que o trabalho 
e o estudo são im-
portantes. É obvio 
que frequentar a es-
cola é ótimo, parti-
cipar das atividades 
desportivas e tantas 

outras é muito bom. 
Este retorno à vida normal, 

como se tanto deseja deveria 
ser repensado, redimensiona-
do, colocado ao lado das pro-
videncias técnicas e outros cri-
térios de participação ativa nas 
diversas atividades humanas.  

De repente temos tempo para 
a família, mais tempo para brin-
car com as crianças, mais tem-
po para rezar com a família, 
tivemos mais tempo para va-
lorizar as profissões mais sim-
ples, tivemos mais tempo de 
cuidar de nossa saúde física, 
espiritual e mental.

O que precisamos sim é re-
descobrir a vida, com a família 
e Deus sempre em primeiro lu-
gar, valorizando e repensando 
a vida. Esta Pandemia do Co-
vid 19 pode nos ajudar em mui-
to a repensar num estilo mais 
simples e saudável, isso sim 
vale a pena tentar.  

IS Roberto Abicalaffe
Presidente

PS: Baseado na bela reflexão 
feita por Dom Ailton Menegus-
si, Bispo da Diocese de Cra-
teús-CE e divulgada no Site 
Diocesano em 04-07-2020. 
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Página da Memória

 Agregação do Serra de Santa Helena - Goiás.

Luiz Carlos de Toledo, Luiz Albino  e Dom Miguel (in Memorian), Bispo 

Auxiliar na entrega da carta de agregação ao Serra de Santa Helena 

em 03/02/1997. 

Domingos Sávio em visita ao Serra de Mineiros, encon-

trou-se com Dom Eric, em setembro de 1997. Dom Eric 

faleceu um mês depois deste encontro.
Papa Francisco (Cardeal Bergoglio), por ocasião 

da Conferência Latino-Americana e do Caribe em 

Aparecida, realizada de 13 a 31 de maio de 2007.

Comunidade Serra de Guarapuava/Turvo-PR no 

mesmo local, por ocasião da XXI Romaria e XXIV 

Convenção Nacional do Movimento Serra do Brasil, 

realizada de 14 a 16 de novembro de 2008.

Encontro de Formação e Espiritualidade ocorrido em abril de 2013 em Jataí - GO. Na primeira Foto pode 
se ver Dona Elza no cantinho direito abaixo que faleceu no mês de julho(a ela gratidão por sua contri-
buição ao Serra). A segunda a missa do encontro com a participação de crianças.
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Sobre a pandemia do 
COVID-19 muito se escre-
veu e muito ainda se es-
creverá. Análises de todo 
tipo apareceram em jor-
nais e revistas do mundo 
inteiro. Gestos heróicos, 
sobretudo do pessoal mé-
dico e para-médico, assim 
como de outras pessoas 
que operam nos serviços 
essenciais da sociedade 
continuamente expostas 
ao contágio, demonstram 
uma profunda humanida-
de, solidariedade e altruís-
mo. 

Talvez o gesto que re-
sumiu, ou melhor, interpre-
tou todo este patrimônio 
de solidariedade diante do 
mar amargo de sofrimento 
e dor que atingiu a huma-
nidade inteira, foi a vigília 
que Papa Francisco rea-
lizou na tarde do dia 27 
de março p.p. no átrio da 
Basílica de São Pedro em 
Roma diante de uma praça 
vazia. Na homilia afirmou: 
“O Senhor interpela-nos 
e, no meio da nossa tem-
pestade, convida-nos a 
despertar e ativar a soli-
dariedade e a esperança, 
capazes de dar solidez, 
apoio e significado a estas 
horas em que tudo parece 
naufragar”.

Esta pandemia atingiu 
de cheio a Igreja com seus 
fiéis e pastores, despertou 
novas formas de solidarie-
dade e novas iniciativas 
para manter viva a fé as-
sim como a consciência 

de sermos Igreja sem tem-
plos, ou melhor, uma Igre-
ja feita de templos vivos 
como a nossa família reu-
nida em oração e a oração 
em comum onde dois ou 
mais garantem a presença 
de Jesus no meio deles 
(cfr. Mt. 18,20).

Como o nosso Movi-
mento Serra dedica-se às 
vocações e sustenta o mi-
nistério dos presbíteros e 
bispos com suas orações 
e a oferta da vida de seus 
membros, gostaria de frisar 
como na linha de frente da-
queles que deram a vida, 
estão muitos sacerdotes, 
religiosos e religiosas. Aqui 
no Brasil, já temos muitos 
padres que deram a vida na 
assistência aos contamina-
dos. Na Itália mais de 100, 
em outros países também. 
Quando tudo isso passar, 
teremos as estatísticas 
exatas de quantos minis-
tros deram a sua vida para 
manifestar solidariedade e 
dar o conforto aos fiéis do 
rebanho confiado aos seus 
cuidados.

Para todos nós pasto-
res, este tempo de isola-
mento social, foi um gran-
de retiro que dará os seus 
frutos no próximo futuro: 
mais tempo dedicado à 
oração, à avaliação das 
atividades das nossas pa-
róquias-comunidades e ao 
seu valor evangelizador. 
Uma repaginação de toda 
a nossa vida ministerial 
diante daquilo que é es-

A provação converte e renova

Dom Francisco Biasin
Bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí 
- Volta Redonda (RJ)

sencial e o que é supérfluo 
e sobretudo a busca de um 
novo estilo de ser Igreja, 
privilegiando os relaciona-
mentos inter-pessoais, e de 
exercer nela o nosso minis-
tério específico: dedicar-se 
à oração e ao serviço da 
Palavra (cfr. At 6, 4).

Trata-se de ler os si-
nais deste tempo e deixar-
se conduzir pelo Espírito! 
Ajude-nos Maria perita em 
vindas do Espírito e na es-
cuta do que o tempo nos 
diz!

  + Francisco Biasin
Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil
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Mário Rino Sivieri, sacerdote 
da Igreja Católica, nascido em 
Castelmassa, Itália, dia 15 de 
abril 1942, chegou ao Brasil, 
especificamente na cidade de 
Lagarto, Estado de Sergipe, a 
convite do Papa Paulo VI, em 
15 de maio de 1968, quando 
tinha apenas 26 anos de idade. 
Ali trabalhou durante 29 anos, 
deixando um enorme lastro de 
realizações. Diga-se que em 
Lagarto há uma Comunidade 
Serra muito atuante. 

Em 25 de maio de 1977 foi 
sagrado Bispo da Diocese de 
Propriá, também no Estado de 
Sergipe, fronteira com o Estado 
de Alagoas, às margens do Rio 
São Francisco. Seu lema “Ser-
vo de todos”. Foram 21 anos de 
Governo Pastoral naquela dio-
cese, quando pediu renúncia 
ao completar 75 anos de idade. 

Foi justamente durante o bis-
pado de Dom Mário, em maio 
de 1998, que eu, do Serra Ara-

Obrigado, Dom Mário!

caju e Governador do Distrito e o IS Edgard Pimentel, do Serra 
Curitiba, na época, Vice-Presidente de Expansão, o visitamos, 
com ele jantamos, na Residência Episcopal, e com a sua per-
missão, criamos a Comunidade Serra de Propriá, ativa até hoje, 
graças a Deus.   

Dom Mário Rino Sivieri, era um Bispo Vocacionista. Por seu in-
termédio e incentivo, diversos rapazes foram para o seminário, e 
hoje são sacerdotes, inclusive o atual Arcebispo de Aracaju, Dom 
João José Costa, que era seu sacristão, na Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora da Pie-
dade, em Lagarto, e 
foi por ele encamin-
hado ao seminário, 
tornou-se sacerdo-
te, depois sagrado 
bispo. Dom Mário 
faleceu dia 03 de 
junho de 2020, aos 
78 anos de idade. 

Ao amigo e irmão 
Dom Mário, a ho-
menagem do Movi-
mento Serra. 

IS. José Ginaldo de 
Jesus-Serra Aracaju.
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“O talento não foi feito 
para se desperdiçar. É a 
semente de vida querendo 
desabrochar. É pedra não 
lapidada escondida por ca-
mada pedindo para brilhar! 
Talento afinal foi feito para 
dar a expressão, a canção 
que sempre ecoa do fundo 
do coração. É vida que vai 
fluindo, beleza que vai sur-
gindo. Essência do ser em 
ação!” Nesses versos da psi-
cóloga Vânia Portela, inicia-
mos reflexão sobre Talento. 
Aliás, o que é Talento? Para 
que e a quem serve? Você 
conhece os que possuem? 
Sente-se feliz naquilo que 
faz profissionalmente?

Para os autores do livro 
“Talento Para a Vida”, cada 
pessoa que obteve pleno 
sucesso em suas vidas, mil-
hares fracassaram. Porém, 
o interessante, apenas o 
sucesso não garante a feli-
cidade de muitos, pois quem 
faz o que não gosta acaba 
por ser infeliz na trajetória 
profissional. A cada instan-
te encontramos pessoas 
enterrando seus sonhos e 
alimentando frustrações e, 
consequentemente o trabal-
ho passa a ser visto como 
uma obrigação, desvincu-
lado da oportunidade de 
prazer. Estaria a felicidade 
profissional atrelada ao gos-
tar daquilo que fazemos?

Sabemos que quando 
fazemos o que gostamos 
seja em casa, no trabalho 
profissional, no Apostolado 
Cristão, e/ou voluntário, a 

Talento: O que é? Para que serve?
vida ganha um sabor espe-
cial (entusiasmo, motivação 
e desejo de aprender mais 
sobre o que fazemos), mobi-
lizando assim nosso interes-
se e dedicação. A alegria e a 
satisfação irradiam no rosto 
de quem está fazendo aquilo 
que gosta, contagiando in-
clusive os demais.

Afinal, o que é Talento? 
Segundo os dicionários, de 
origem latina, significa incli-
nação natural de uma pes-
soa a realizar determinada 
atividade. No contexto da 
nossa reflexão, pode ser de-
finido como “habilidade natu-
ral para o exercício de uma 
função, seja ela qual for”. 
Todavia, precisa ser identifi-
cado, desenvolvido e apro-
veitado, do contrário pode-
rá ser desperdiçado, como 
na citação bíblica acerca da 
Parábola dos Talentos (Mt 
25,14-30), no decorrer de 
nossas vidas tirando-nos do 
nosso rumo. 

Em relação ao Apostola-
do do Serra, o que você tem 
feito de seus talentos? Você 
já os identificou e já os pôs 
a serviço do Movimento? 
Você tem procurado des-
envolvê-los, para poder tor-
nar-se melhor qualificado, 
para atender melhor às exi-
gências dos cargos para os 
quais você tem sido chama-
do? Como você tem aprovei-
tado os talentos que Deus 
lhe deu, como DONS da Sua 
generosidade, da Sua bon-
dade? Você os tem colocado 
a serviço do Bem? Você tem 

aplicado os seus talentos 
para que eles rendam, fru-
tifiquem, se multipliquem, 
ou vem enterrando-os, por 
medo, por preguiça, por co-
modismo, por indiferença 
etc.?        

O que fazer? Nadar a fa-
vor da correnteza é mais fá-
cil do que nadar contra ela, 
“definir o rumo da nossa 
vida de acordo com a nossa 
tendência natural, de acordo 
com o nosso Talento. Nadar 
no sentido inverso da co-
rrenteza é quando tentamos 
ser o que não somos.” Daí, 
as coisas se tornam mais di-
fíceis, e o prazer, o entusias-
mo, a motivação desapare-
cem gerando frustrações, 
decepções, infelicidade.

O que significa colocar os 
talentos a serviço da Igreja? 
A serviço do Serra? Você 
está a favor ou contra a co-
rrenteza?

     (*) IIS.Ginaldo de Jesus é Pro-
fessor, escritor, coordenador do Mo-
vimento Serra no Distrito 155 (Sergi-
pe) e Vice-Presidente de Expansão 
do CNSB. 

               IS.Ginaldo de Jesus*
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Serra Aracaju celebra o 
57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações 2020

Todo ano, a Comunidade Serra Aracaju, promove e realiza 
a celebração do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, com 
grande evento, envolvendo Irmãos Serranos, membros de di-
versos movimentos, pastorais e Comunidades Religiosas, se-
minaristas e vocacionados à Vida Consagrada, sacerdotes e 
pessoas oriundas de diversas paróquias.  

Impossibilitados de celebrar o 57º Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, na modalidade presencial, conforme o costu-
me, em decorrência das determinações de isolamento social, 
causado pelo Covid-19, a coordenação resolveu, depois de 
muito rezar ao Espírito Santo, não deixar “passar em branco”.

Nesse sentido foi elaborada uma série de atividades, com 
vistas a envolver todas as Comunidades Serra, os quatro bis-
pos da Província Eclesiástica, cerca de cinqüenta sacerdotes, 

religiosas de vinte congregações, seminaristas, vocacionados entre outros, por meio dos meios de comunicação, 
de forma especial, emissoras de rádio, e das redes Sociais.  

Além de enviar a mensagem do Papa Francisco para cerca de 320 pessoas, o tema foi inclusive refletido, com gran-
de alcance, por meio de três entrevistas concedidas pelo IS José Ginaldo, para a Rádio Cultura de Sergipe, emissora 
da Arquidiocese de Aracaju, com grande alcance pelas Redes Sociais, como Face book, WhatsApp etc.

Também foi organizado um Momento de Oração (Reza do Terço Vocacional e Leitura/reflexão sobre a mensa-
gem do Papa, com transmissão “ao vivo”, via Redes Sociais, no domingo, dia 3 de maio, das 10 às 11h, para o 
qual foi conclamada a participação de todos os serranos, de todas as Comunidades Serra do Distrito 155, além 
de pessoas de outros organismos da Igreja. 

Distrito 155 (Aracaju) realiza Encontro de 
Formação e Espiritualidade

                                                                                                                                  IS José Ginaldo de Jesus

O Distrito 155, sediado em Aracaju, Sergipe, que abrange as Comunidades Serra do Regional Nordeste II 
(Sergipe e Bahia), realizou, dia 8 de março de 2020, o seu Encontro de Formação de Espiritualidade, referente 
ao ano em curso.

O encontro foi realizado conforme as orientações do Conselho Nacional Serra do Brasil, especificamente, ob-
servando o roteiro e os temas sugeridos na Apostila EFE 2020. A reflexão sobre “Diretrizes da Igreja – A Palavra” 
foi ministrada pelo Padre Alan Valença, assistente eclesiástico do Serra Aracaju. Já o tema “O Movimento Serra e 
o cumprimento de sua missão, na Igreja”, foi ministrado pelo IS José Ginaldo de Jesus, Coordenador do Distrito 
155 e Vice-Presidente de Expansão.

Além das palestras a programação do encontro contemplou ainda a Oração de Abertura, a Hora do ângelus, 
Hora Santa Eucarística Vocacional, Depois de todos os Presidentes e Plenária.

O EFE foi realizado no Oratório Festivo São João Bosco “Oratório de Bebé” – Casa das Irmãs Ministras dos 
Enfermos de São Camilo, e contou com a participação das seguintes Comunidades: Aracaju, Itabaiana – Santo 
Antônio e Almas, Itabaiana – Nossa Senhora do Bom Parto, Itabaiana – Nossa Senhora do Carmo (EF), Capela, 
Lagarto, São João Batista, São Sebastião, Propriá, Aracaju – Nossa Senhora Aparecida (EF) e Salvador/BA.
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Pescar é uma atividade que 
para muitos é fácil e para ou-
tros nem tanto. O fato é que o 
pescador além das habilidades 
próprias da atividade ele precisa 
de tempo e de paciência, mui-
ta paciência. Muitas vezes ao 
lançar o anzol, a rede, a tarrafa, 
seja o que for pode ter resulta-
dos imediatos, mas de maneira 
geral na maioria absoluta vai 
levar muito tempo para que se 
pesque algo. É uma atividade que 
precisa de muita persistência, 
acima de tudo muita confiança 
e esperança que dará certo, em 
resumo precisa ter muita fé.

Nos versículos de Mateus 
(4,18)  “Segui-me; e eu farei de 
vós pescadores de homens”, 
Lucas, (5,10) “Não tenhas medo; 
doravante serás pescador de 
homens” e Marcos (1,17) “Vinde 
em meu seguimento e eu farei 
de vós pescadores de homens”, 
Jesus usa dos três evangelistas 
para fazer entender a sua men-
sagem de uma pesca diferente, 
não menos difícil, mas com outro 
contexto de uma pesca muito 
mais consistente, que incide na 
vocação dos seus quatro primei-
ros discípulos. (Simão Pedro, 

PESCANDO SACERDOTES
André, Tiago e João).

 
Se formos fazer uma analo-

gia o trabalho vocacional a que 
o Serra se propõe a fazer, nada 
mais é de que uma pesca. Assim 
como Jesus sugeriu uma vo-
cação de um novo tipo de pesca, 
nós como membros temos o 
dever de atender ao chamado no 
sentido de compreender que a 
nossa pesca é para o reino dos 
céus. Isso é, suscitar no meio 
do povo, assim como está em 
Hebreus (5, 1) “Porquanto todo 
sumo sacerdote é tirado do meio 
dos homens e instituído em favor 
dos homens em suas relações 
com Deus”, novos operários para 
a messe. Assim como naquele 
momento a pesca era difícil, hoje 
não é diferente, porque falar de 
Deus e da religião não está nas 
preferências das pessoas. Mui-
tas vezes você imagina ter fis-
gado um grande peixe, e depois 
de uma grande batalha ele vem 
à superfície e escapa. Na vida 
também é assim, uma comunida-
de que se imagina consolidada, 
de repente não está mais se 
reunindo.

Portanto, as atividades da 
pesca hoje no Serra, é o incenti-

vo, o estimulo, o apoio nas mais 
diversas áreas, principalmen-
te espiritual, que se revela na 
oração constante, por novas e 
santas vocações, mas também 
pela santificação do clero que 
sofre muitos ataques à sua inte-
gridade, mas também para que 
comunidades permaneçam fir-
mes nos objetivos do movimento. 
É uma pesca que leva anos de 
muita, paciência, esperança e 
fé. Se engana aquele que pen-
sa que cessa no momento da 
ordenação, aí começa a fase de 
orações pela santificação do seu 
ministério.

Assim sendo, o trabalho nada 
mais é do que uma pesca cons-
tante, é um lançar as redes por 
novos e santos sacerdotes que 
será causa e salvação de todos 
os homens, e bem maior de toda 
humanidade, mas também que 
sua vocação seja santificada em 
seu pastoreio um caminho para 
seu povo.

Que seja sempre assim, 
inspirados em seu patrono, São 
Junípero serra, Sempre pra fren-
te, jamais retroceder. 

IS. Luiz Albino de Paiva
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Um ano de pastoreio de Dom Luiz Henrique na Diocese 
de Barra do Pirai Volta Redonda ladeado pelos bispos 
Eméritos Dom Francisco Biasin assistente episcopal do 
Movimento Serra e Dom João Maria Messe.

Comunidade Serra Nossa Senhora dos Remédios de Floriano Barra Mansa, tomando todos os cuidados 
do distanciamento, mas não deixando de reunir para rezar. A reunião aconteceu no dia 27/07. As reu-
niões acontecem, regularmente, as segundas-feiras.

Seminário propedêutico reitor Pe. Sérgio Bran-
dão Criado e o Bispo Dom Luiz Henrique.

Comunidade Serra Rainha da Paz, Volta Redon-
da, reunião antes da Pandemia

Comunidade Serra Santa Terezinha Bairro 
Coqueiros Volta Redonda, iniciando suas ativi-
dades.

A c o n t e c i m e n t o s
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Desde o ano de 1981 a CNBB 
coloca o mês de agosto como o mês 
vocacional, tendo em vista a contem-
plação de todas as vocações cristãs.  
As diversas formas de vida se inse-
rem no âmbito familiar, profissional 
e social. Essas vocações também 
acompanham os momentos históri-
cos da vida humana.

Por falar em história, no momen-
to, estamos envolvidos numa pande-
mia que nos deixa cheios de interro-
gações.  Entre elas: Como celebrar o 
mês vocacional em tempo de quaren-
tena? O que fazer quando a ciência, a 
politica desafiam a fé, a incerteza nos 
amedronta? 

Calma...  Jesus disse: “No mun-
do tereis tribulações, mas tenham 
coragem, eu venci o mundo” (Jo 16, 
36).  E ainda encontramos diversas 
passagens dos evangelhos palavras 
de motivação “não tenham medo”.   
Ainda que a realidade nos apresente 
situações de isolamento, medo, per-
das, insegurança e até restrições na 
pratica religiosa, Deus não nos aban-
dona.

Não podemos realizar atividades 
presenciais, porém a providência di-
vina nos oportuniza recursos tecno-
logicos como ferramentas da evan-
gelização. As vocações continuam, 
a Igreja domestica é um lugar privile-
giado para acolher, partilhar e crescer 
na fé, como enviados de Deus.  Não 

é uma “peste chinesa” que vai des-
motivar a missão do Movimento Se-
rra. Nosso patrono serve de modelo. 
“Sempre avante, sem jamais retroce-
der.” 

É verdade, que o mês de agosto 
desse ano     como objetivo um re-
formular o nosso jeito de responder 
ao chamado de Deus.  É um convite 
para avaliarmos o nosso tempo, nos-
sa força e profundidade das orações 
pessoais, familiares e comunitárias.

O testemunho de batizados, nesse 
tempo favorável, nos interpela à soli-

dariedade aos agentes da saúde, mi-
nistros, diáconos, sacerdotes, bispos, 
papa, formandos e formandas, irmãos 
e irmãs do grupo de risco, vocaciona-
dos e vocacionadas que necessitam 
de nossa mão amiga em situação de 
solidão, doença e morte. Por que não 
enviar uma mensagem de esperança, 
fazer uma ligação telefônica, oferecer 
orações para essas pessoas?

Durante o mês vocacional não 
podemos perder o entusiasmo. Con-
tinuemos incentivando os jovens de 
nossas familias a permanecerem 
atentos ao chamado de Deus.   Não 
nos esqueçamos de nossa vocação, 
que possibilita encaminhar e preser-
var na missão pela messe.

Enfim, não podemos dizer que é 
impossível celebrar o mês vocacional 
em tempo de pandemia, pois esse é 
o novo Pentecostes, que o Espirito 
Santo sopra onde quer e nos envia a 
uma nova missão, a um novo jeito de 
ser Igreja.  Sabemos que depois da 
tempestade vem a bonança.   Perma-
necendo firmes, destemidos e com 
esperança em Deus, colheremos fru-
tos, no tempo de Deus.

  IS. Ir. Maria das Graças S. Moraes 
    Serra Santa Maria Mãe de Jesus  

Mineiros, Goiás

Como celebrar o mês vocacional 
em tempo de pandemia? 
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É muito comum ver pessoas, 
mesmo aqueles que se julgam 
acatólicos, perguntar quais são 
as caridades realizadas pela 
Igreja. Isso demonstra um gran-
de desconhecimento, das ati-
vidades sociais ligadas a Igreja 
católica. Elas existem e não são 
poucas. O Site Seropédica Pu-
blicou em 08/04/2018, uma re-
portagem mostrando o quanto é 
grandioso a caridade através da 
Igreja. Mostra em números as 

entidades distribuídas nos cinco 
continentes.

Alguns defendem inclusive a 
venda de bens da Igreja para 
alimentar o mundo. Mas sabe-
mos que o Papa não tem poder 
para desfazer de nenhum bem 
da Igreja, o que está escrito no 
tratado de Latrão. Por outro lado, 
os bens da Igreja possuem valor 
histórico e enquanto estiver em 
poder da igreja mantem viva a 
sua história. A outra questão que 

perderia o sentido de ser Igreja, 
uma vez que ela faz suas obras 
através de seu patrimônio de 
fiéis leigos e assim deve ser.

Portanto, antes de tecer qual-
quer comentário nesta seara, 
ou em qualquer outra a melhor 
coisa a se fazer é informar. Há 
muitos meios de aprender sobre 
a igreja, haja visto a vasta dispo-
nibilidade de informações.

Neste sentido estamos pu-
blicando um resumo das suas 
obras pelo mundo. Para aqueles 
que desejarem aprofundar mais 
no assunto deixo abaixo o ende-
reço para que possam ter acesso 
ao conteúdo o qual recomendo.

https://www.seropedicaonline.
com/ultimas-noticias/voce-sa-
bia-isto-sobre-a-igreja-catolica/

IS. Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação

Edição e Distribuição da Revista 
“o Serra”

A IGREJA CATÓLICA MANTÉM

Acima são vistos os convi-
dados a participar de almoço 
comemorativo, na residência 
do casal de serranos Jorge 

Diocese de Campo Mourão comemora 60 anos de existência

e Lurdes Tonet, membros da 
Comunidade Serra de Campo 
Mourão (PR), por eles ofereci-
do no dia 21 de junho último. 

São os seguintes: Dom Sérgio 
de Deus Borges e Pe. Clodoal-
do Isidoro Frasseto, da Dio-
cese de Foz do Iguaçu; Dom 
João Mamede Filho e diáco-
no, da Diocese de Umuarama; 
Dom Carlos José de Oliveira e 
três seminaristas, da Diocese 
de Apucarana; Dom Geremias 
Steinmetz, da Arquidiocese de 
Londrina; Dom Bruno Elizeu 
Versari, Padres Jurandir Coro-
nado Aguilar e Rodrigo Ferrei-
ra dos Santos, da Diocese de 
Campo Mourão. 

Mais um dos extraordinários 
trabalhos que vêm sendo reali-
zados pelo IS Jorge Tonet, Coor-
denador Regional SUL II – PR. 
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Sim meu prezado(a) amigo(a) 
esse título pode parecer meio es-
tranho e contraditório para você, 
mas é a mais pura verdade. O 
chamado é puramente Graça de 
Deus, Ele com sua misericórdia 
nos escolhe. Muitas vezes pen-
sa-se que Deus chama aqueles 
que são capacitados ou possuem 
grandes virtudes, homens e mul-
heres capazes de revolucionar o 
mundo, desculpe te decepcionar, 
mas não é bem assim, eis o exem-
plo de Davi: ele foi infiel ao seu 
Senhor, caiu muitas vezes, mas 
algo marca Davi, que deve marcar 
todo vocacionado, que é a humil-
dade, pois só um coração humil-
de é capaz de ir ao encontro de 
Deus, uma vez que a humildade é 
a mãe das virtudes. 
Somente com Deus e em Deus 
pode-se mudar o mundo; os san-
tos não receberam sua vocação, 
seu chamado, porque eram “bon-
zinhos”, mas simplesmente por-
que confiaram em Nosso Senhor. 
Quem Nele confia não é abando-
nado, mas sim, pode revolucionar 
o mundo, pois sua parte na he-
rança será somente o Cristo, já 

que se vive para 
Ele buscando O 
ter como recom-
pensa final. Só 
Deus conhece os 
corações, então 
Ele, caro(a) ami-
go(a), conhece 
seus pecados, fal-
has, indecisões, 
angústias; Deus 
não se escanda-
liza de nossas 
faltas pois está 
sempre pronto a 
nos perdoar, Deus 
nos pede sinceri-
dade para não vi-
vermos uma vida 
dupla, Ele espera 
muito de nós e a 
nossa resposta 
é simplesmen-
te “eis-me aqui”, 

que parece insuficiente, mas para 
Deus é o suficiente. Como diz o 
grande Papa Emérito Bento XVI: 
“Deus sabe trabalhar com instru-
mentos fracos e insuficientes”, 
mas isso não é desculpa para 
mediocridade, no entanto, é uma 
possibilidade para tornar-se mais 
santo; nossa primeira vocação é 
à santidade, e só podere-
mos viver bem a vocação 
específica almejando sem-
pre a santidade. Deus não 
te pede muito, mas te dá 
tudo, Deus não nos pede 
inúmeras virtudes ou dons 
Ele só nos pede que deixe-
mos Ele agir, quem confia 
nas suas próprias forças 
certamente vai cair pois vê 
sua vocação como mérito 
e que tristeza cair nessa 
tentação, pois aí para-se 
de almejar a santidade e 
cai na raiz de todos os pe-
cados que é o orgulho. 
Somente quem vê a vo-
cação como dom é capaz 
de se ver como vítima, 
você pode se questionar 
sobre esse termo mas ele 

é ideal, pois enquanto o voca-
cionado(a) não entender que ele 
deve se entregar inteiramente ele 
não será feliz, e essa vítima tem 
um significado ainda mais belo, 
tão enfatizado pelo Venerável Ful-
ton Sheen, o de sermos vítimas 
junto com Jesus, se oferecermos 
com Ele, esse é o sacerdote, 
aquele que não é indiferente ao 
sacrifício mas aquele que junto da 
cruz está crucificado com Cristo. 
Então ao assumir a vocação, ao 
obedecer ao chamado não espe-
re facilidade somente seja humil-
de e abrace a cruz que te espera, 
mas a recompensa vale a pena, a 
vocação é dom de Deus logo Ele 
mesmo dará a recompensa, e que 
recompensa belíssima que é o 
céu. 
Então aceitemos o dom de Deus, 
nos entreguemos com Cristo na 
cruz como vítimas reais e verda-
deiras e ouçamos no coração a 
voz de Nosso Senhor: “não te pro-
meto uma vida fácil, prometo que 
nunca te arrependerás”.

Sem. Pablo Coelho Veleda, 3° 
ano de Filosofia.

A vocação é dom, e não mérito
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Mês de setembro, mês da Bíblia
 
     Ao tomarmos a Bíblia nas 
mãos ou ouvir sua leitura, 
sentimo-nos diante de um 
livro precioso, de um texto 
conservado há tanto sécu-
los. Esse livro é tomado com 
respeito. Nele se procuram 
os ensinamentos ou se serve 
deles para apoiar as idéias, 
pregações e comportamen-
tos. A Palavra de Deus não é 
o Livro. É guardada por ele. 
A Bíblia é como o sacrário 
que guarda um precioso te-
souro que é a comunicação 
de Deus com as pessoas. 

       A Palavra é Jesus. Quem 
O ouve e Nele crê, tem a Vida 
eterna. Jesus não é o Livro 
santo.  É a Palavra de Deus. 
O Livro santo mostra-nos 
como essa Palavra pode ser 
compreendida. Temos aí seu 

lado humano, natural, sim-
bólico e acessível. A Palavra 
nos introduz no Mistério do 
Deus que se comunica e con-
vida à comunhão de vida. Ele 
tem uma força de vida e um 
caminho de compreensão.

     Em todos os sacramentos 
temos necessariamente a lei-
tura de um trecho da Sagrada 
Escritura, Palavra de Deus, 
que nos esclarece sobre o 
sentido do sacramento cele-
brado. E vale para todos os 
sacramentos. A liturgia, por 
sua natureza exige a leitu-
ra da Palavra. Sem ela está 
incompleta. Por que? É ela 
que proclama a presença do 
Deus que salva e Se comu-
nica naquele sacramento. O 
texto tem caráter pedagógico 
de ensinamento. 

     É belo ouvir as notícias 

sobre as maravilhas que a 
Palavra de Deus realiza. Ao 
encontrar-se com a Palavra, 
encontra-se com o Deus que 
a pronuncia. É de Deus que 
vem a Palavra. Quando ou-
vimos os relatos de conver-
sões, ficamos por entender 
esse “mecanismo” da mu-
dança do coração que muda 
também a vida. A palavra ou-
vida conduz à Palavra Viva. 
O anúncio da Palavra não é 
só um conteúdo que se trans-
mite, mas é o próprio Cristo 
que se faz presente e toca os 
corações e gera novos filhos 
para o Reino.

IS. Ulysses Antônio Sebben
Secretário Executivo do CNSB

A Palavra de Deus
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O meu agradecimento de 
hoje é pela vida e pela vin-
da de Dom Adair José Gui-
marães para a diocese de 
Formosa. É muito bom sentir, 
ver e acompanhar sua de-
dicação, seu compromisso, 
seu amor e responsabilidade 
para com as coisas de Deus, 
da Igreja e sua vocação reli-
giosa.

Quando trabalhei, junta-
mente com meus irmãos 
Serras das comunidades de 
Formosa, na recepção de 
sua posse como pastor maior 
da diocese, muitas pessoas 
da diocese anterior, que vie-
ram se despedir, nos pedi-
ram para cuidar muito bem 
dele porque estávamos gan-
hando um tesouro. Após um 
ano de pastoreio, em nossa 
diocese constatamos a vera-

cidade de suas pala-
vras. Não tive dúvida 
que a afirmação “um 
Tesouro” era a pala-
vra mais adequada 
acerca do novo bis-
po e pura expressão 
da verdade.

Dom Adair além de 
ser não só um tesou-
ro, mas um grande 
e imenso tesouro, é 
um profeta, por se 
tratar de um anun-
ciador vibrante e elo-
quente a verdade, 
e denunciador das 
atitudes anticristãs. 
É um guerreiro que 
tem como sua arma 
poderosa exclusiva-
mente o evangelho 

de Jesus Cristo.
A diocese ficou algum tem-

po nas trevas, mas depois 
veio a recompensa, e o cla-
mor do povo foi ouvido, suas 
preces atendidas, e sua luz 
veio através da nomeação e 
posse de Dom Adair. O nos-
so agradecimento por sua 
vocação, dedicação e entre-
ga a serviço de Deus da Igre-
ja com tanto amor e zelo.

Em pouco tempo ele con-
quistou o clero, os religiosos 
e religiosas, os corações dos 
fiéis leigos e a admiração 
de todos. Eu como serrana, 
que há muitos anos trabalho 
e rezo pelas vocações sa-
cerdotais e religiosas e mis-
sionárias na diocese, atra-
vés da Comunidade Serra 
Formosa, me senti honrada, 
agradecida, e contemplada 

AGRADECER É UM ATO DE AMOR
com a graça de Deus, não só 
por mim e para todo o nos-
so povo, que por certo me-
recia muito receber tamanha 
graça.

E hoje vejo recompensado 
todos os momentos que en-
frentamos na nossa camin-
hada pelas vocações. Estar 
ao lado de irmãos serras no 
mesmo intuito, de rezar pe-
las vocações, nunca se es-
quecendo das orações pela 
santificação do clero e todos 
aqueles que irmanados tam-
bém enfrentavam a mesma 
batalha, Especialmente a 
preocupação com os semi-
naristas que muitas vezes 
não se encontravam em sua 
vocação, mas que de uma 
forma ou de outra encontra-
ram no seminário o apoio do 
serra um caminho para uma 
vida digna na construção de 
uma família cristã e respon-
sável.

Que nossas orações, al-
cance sempre o coração do 
nosso bom Deus, para sua 
proteção e fortaleza em sua 
missão, tão árdua e as vezes 
tão pesada, mas que com 
sua determinação, encontre 
forças para sempre agir com 
alegria e abnegação que 
sempre mostrou. Que São 
Junípero sempre o inspire a 
andar para frente. Obrigado 
Senhor por Dom Adair.

IS. Marlúcia da Silva Paiva
Comunidade Serra de Formosa
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- CENSO SERRA - 
 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CENSOS REALIZADOS EM 1996 e 2020. 

Após a realização do censo-serra concluído em fevereiro deste ano de 2020 e 
publicado na edição de maio da Revista “O SERRA”, o presidente do Conselho 
Nacional Serra do Brasil, analisando as situações encontradas entre os dados 
anteriores e os atuais, resolveu apresentar uma análise comparativa, para que as 
próximas administrações possam fazer um planejamento de s/ações, com o objetivo 
de fortalecer e consolidar cada vez mais as atividades do Movimento Serra em todo 
o Brasil, principalmente a partir da nova gestão 2021-2022. 

Para isso apresentamos os seguintes dados obtidos, a considerar p/análise: 

              ANO DO CENSO         Nº DE REGIONAIS      Nº DE COMUNIDADES Nº DE MEMBROS SERRA 
                     1996                        06                      149                  3.568 
                     2020                        10-                      188                  3.080 
DIFERENÇA:     24 ANOS AUMENTOU   04 AUMENTOU  39 DIMINUIU    488 

 

Analisando o quadro acima, verificamos alguns fatores importantes: (2) dois 
positivos e (1) um negativo, que deverão ser considerados: 

1º) - A expansão do Movimento Serra em mais Regiões foi positiva, pois em 1996 
eram (6) seis regiões: NORTE, NORDESTE, REGIONAL LESTE, REGIONAL 
OESTE, REGIONAL SUL E REGIONAL SUL II, ao passo que no decorrer destes 24 
anos o número de regiões aumentou, abrangendo o total de (10), que são: NORTE, 
NORDESTE I, NORDESTE II, LESTE I, LESTE II, OESTE, SUL I, SUL II, SUL III e 
SUL IV.  

2º) -Também positiva, foi a expansão do Movimento Serra em mais regiões do 
Brasil, pois houve um aumento no número de Comunidades no decorrer deste 
período de 24 anos, pois antes em 1996 eram 149 Comunidades e hoje temos um 
total de 188 Comunidades atuantes, além de cerca de 50 Comunidades em 
formação.  

3º) - No entanto, o que nos preocupa imensamente é o fator negativo, o qual 
devemos considerar mais importante ainda: a diminuição do número de membros 
Serra neste intervalo de tempo de 24 anos, pois hoje somos 3.080 membros, 
quando em 1996 o total apurado foi de 3.568 membros. Portanto, houve uma 
diminuição de 488 membros no decorrer destes anos, o que é muito preocupante. 

Sabemos que no decorrer dos anos e até agora, a criação de novas Comunidades 
foi um objetivo constante das diretorias anteriores e que alcançou bons resultados, 
porém, a grande preocupação para as administrações futuras é, sem dúvida 
nenhuma, a renovação e o aumento de membros das Comunidades existentes. Para 
isso, todos nós que amamos o Movimento Serra do Brasil, devemos nos empenhar 
cada vez mais e a partir de agora, para que sejam feitos insistentes convites a 
católicos praticantes a engajar no nosso Movimento, pois a messe é grande e os 
operários são poucos, procurando seguir sempre o lema de nosso santo patrono 
São Junípero Serra: Sempre em frente, jamais voltar atrás!  

IS Roberto Abicalaffe - Presidente do CNSB. 

              Analisando o quadro acima, verificamos alguns fatores importantes: (2) dois positivos e (1) um negativo, que 
deverão ser considerados:
1º) - A expansão do Movimento Serra em mais Regiões foi positiva, pois em 1996 eram (6) seis regiões: NORTE, 
NORDESTE, REGIONAL LESTE, REGIONAL OESTE, REGIONAL SUL E REGIONAL SUL II, ao passo que no de-
correr destes 24 anos o número de regiões aumentou, abrangendo o total de (10), que são: NORTE, NORDESTE I, 
NORDESTE II, LESTE I, LESTE II, OESTE, SUL I, SUL II, SUL III e SUL IV. 
2º) -Também positiva, foi a expansão do Movimento Serra em mais regiões do Brasil, pois houve um aumento no 
número de Comunidades no decorrer deste período de 24 anos, pois antes em 1996 eram 149 Comunidades e hoje 
temos um total de 188 Comunidades atuantes, além de cerca de 50 Comunidades em formação. 
3º) - No entanto, o que nos preocupa imensamente é o fator negativo, o qual devemos considerar mais importante 
ainda: a diminuição do número de membros Serra neste intervalo de tempo de 24 anos, pois hoje somos 3.080 mem-
bros, quando em 1996 o total apurado foi de 3.568 membros. Portanto, houve uma diminuição de 488 membros no 
decorrer destes anos, o que é muito preocupante.
Sabemos que no decorrer dos anos e até agora, a criação de novas Comunidades foi um objetivo constante das 
diretorias anteriores e que alcançou bons resultados, porém, a grande preocupação para as administrações futuras é, 
sem dúvida nenhuma, a renovação e o aumento de membros das Comunidades existentes. Para isso, todos nós que 
amamos o Movimento Serra do Brasil, devemos nos empenhar cada vez mais e a partir de agora, para que sejam fei-
tos insistentes convites a católicos praticantes a engajar no nosso Movimento, pois a messe é grande e os operários 
são poucos, procurando seguir sempre o lema de nosso santo patrono São Junípero Serra: Sempre em frente, jamais 
voltar atrás! 
                                                                                                              IS Roberto Abicalaffe - Presidente do CNSB.

- CENSO SERRA -
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CENSOS REALIZADOS EM 1996 e 2020.

           Após a realização do censo-serra concluído em fevereiro deste ano de 2020 e publicado na edição de maio da 
Revista “O SERRA”, o presidente do Conselho Nacional Serra do Brasil, analisando as situações encontradas entre 
os dados anteriores e os atuais, resolveu apresentar uma análise comparativa, para que as próximas administrações 
possam fazer um planejamento de s/ações, com o objetivo de fortalecer e consolidar cada vez mais as atividades do 
Movimento Serra em todo o Brasil, principalmente a partir da nova gestão 2021-2022.
Para isso apresentamos os seguintes dados obtidos, a considerar p/análise:



09Revista O Serra  nº 142- Agosto de  2020

Na edição 104 do mês de fe-
vereiro de 2011, escrevi uma 
matéria sobre a valorização da 
revista, uma vez que ela tem 
papel importante na divulgação 
dos trabalhos do movimento 
serra, especialmente no conta-
to direto com os Bispos do Bra-
sil.  Isso por si só revela a sua 
necessidade e extraordinária 
importância.

Na primeira reunião online, 
da DE(Diretoria Executiva) 
ocorrida em 06/06/2020, uma 
das pautas era sobre sua con-
tinuidade em razão de insus-
tentabilidade financeira neste 
momento, onde por maioria 
absoluta de votos, foi manti-
da a sua publicação. Dando 
ênfase no trabalho de alavan-
cagem de vendas. O IS. José 
Ginaldo (Aracaju) sugeriu que 
fosse republicada a matéria 
da edição 104. Levando em 
consideração a sua sugestão 
e necessidade, achei por bem 
acresce-la, no que convido que 
a leiam no site http://www.mo-
vimentoserra.org.br/wp-con-
tent/uploads/2016/09/O-Serra-

Edição-104-Fevereiro-2011.pdf 
na página 16 e complemente a 
sua leitura com esta que escre-
vo agora.

Até o ano de 2017 ela foi 
sustentável, mesmo com que-
da de assinaturas. Entretanto, 
variando entre 98% e 135% 
de arrecadação. Já em 2018, 
só arrecadou 85% do total de 
seus custos, em 2019 caiu 
ainda mais tendo atingido so-
mente 59%. Desde o início 
do ano empreendemos uma 
desgastante campanha de re-
novação, tendo redigido e en-
viado apelos, pelo menos seis, 
aos coordenadores e presiden-
tes mesmo assim só atingimos 
59%. Apesar do insucesso foi 
mantido um grande esforço e 
abnegação da DE para conti-
nuar sendo impressa e envia-
da mesmo aquelas comunida-
des que não renovaram, até a 
edição 141 de maio, dando a 
todos a possibilidade de lê-las, 
confiando nas renovações e no 
surgimento de novas assinatu-
ras.

Voltamos a enfatizar a nossa 
responsabilidade pela sua pu-
blicação seja no apoio editorial, 
no fornecimento de conteúdo, 
ou no sustento financeiro. Rei-
tero, neste artigo toda a nossa 
competência de cumprir com o 
os nossos compromissos, seja 
em quais âmbitos forem. Então 
publica-la é uma questão não 
só de orgulho, mas de honra 
ao compromisso com a Igreja 
de Cristo e faze-la chegar aos 
rincões de nosso país com ma-
térias de conteúdos que ajudam 
nossos irmãos e irmãs serras, a 
crescer em espirito e verdade.

Considerando ser um meio 

muito útil de conhecimento, por 
isso conclamo a juntarmos num 
esforço que seja de todos, para 
garantir sua publicação, sendo 
sustentável, evitando que ten-
hamos que demandar tempo 
para discutir sua permanência. 
A todos os diretores, coorde-
nadores, presidentes e serra-
nos, unamo-nos neste trabalho 
de garantir as quatro edições 
anuais, dando a equipe de 
criação e editoração a possibili-
dade de se preocupar somente 
com sua composição

Faze-la chegar aos associa-
dos não é uma tarefa fácil, mas 
a partir do momento que as pes-
soas leem e tecem suas consi-
derações, contribuem para que 
cada edição possa chegar mel-
hor, nos enche de alegria e nos 
dá a certeza de que o compro-
misso de informar, está sendo 
cumprido. Conto com todos os 
irmãos e irmãs serras.

IS. Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação, Editor 

e distribuidor da Revista

VALORIZAR A REVISTA É UMA 
TAREFA DE TODOS - II
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Desde o dia 06 de maio des-
te ano, a Diocese de Guarapuava 
esperava com muita alegria a pos-
se de seu novo bispo diocesano, 
Dom Amilton Manoel da Silva, 
nomeado pelo Papa Francisco 
em substituição à Dom Antônio 
Wagner da Silva, que renunciou 
em razão da idade (75 anos com-
pletados em 2019); de acordo com 
o Direito Canônico, naquela data, 
o Papa Francisco nomeou Dom 
Amilton, bispo auxiliar da Arqui-
diocese de Curitiba, para assumir 
as funções à frente da diocese de 
Guarapuava.

Dom Amilton nasceu em 02 
de março de 1963, em Osvaldo 
Cruz (SP) e ingressou na Congre-
gação da Paixão de Cristo (Pas-
sionistas) em 1991; cursou filo-
sofia na Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) de 1992 a 1995. 
Possui Bacharelado e Licenciatu-

NOVO BISPO DA DIOCESE DE GUARAPUAVA-PR.
ra em filosofia, história e psicologia; 
cursou teologia no Instituto Teológi-
co de São Paulo (ITESP) de 1997 
a 2000, além de especialização em 
formação humana, espiritualidade, 
liturgia e parapsicologia. Foi ordena-
do presbítero no dia 17 de dezembro 
de 2000, por Dom Luciano Mendes 
de Almeida (in memória), arcebis-
po de Mariana-MG. Até então Dom 
Amilton atuava como bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Curitiba, desde 
o dia 08 de setembro de 2017. Sua 
ordenação episcopal se deu no dia 
19 de agosto do mesmo ano e seu 
lema episcopal é “Gloriar-se na cruz 
de Cristo” (Gl 6,14).

A expectativa da posse era tão 
grande, pois a Diocese de Guara-
puava (a maior do Estado do Pa-
raná), vivencia um dos seus mo-
mentos mais importantes desde a 
sua criação em 16 de dezembro de 
1965, pela Bula “CHRISTI VICES” 

do Papa Paulo VI e, esta expec-
tativa se concretizou com muita 
emoção e alegria no último dia 
18 de julho do corrente ano, as 
9h30m na celebração litúrgica da 
posse de seu novo bispo na nova 
Catedral Nossa Sra. de Belém. 

Infelizmente, em razão da 
pandemia do Covid 19, a cerimô-
nia religiosa não foi aberta ao 
público e restrita somente a hie-
rarquia da Igreja, sacerdotes e bis-
pos, além de algumas autoridades 
civis e militares convidadas.

Esperamos em breve e com 
a graça de Deus, nós da Comuni-
dade Serra de Guarapuava, levar 
pessoalmente o nosso abraço fra-
terno e o total apoio à sua missão 
evangelizadora à frente da Dioce-
se de Guarapuava, em nome do 
Movimento Serra do Brasil. 

     
IS Roberto Abicalaffe - Presidente
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Ao longo de toda a sua exis-
tência, a Igreja sempre ressal-
tou a importância e a neces-
sidade da oração vocacional 
ao enfatizar, seja por homilias 
dos chamados Pais da Igreja, 
Santos Doutores, liturgias ou a 
passagem do Evangelho que 
diz: “Rogai ao Senhor da Messe 
para que envie mais operários.” 

Modernamente, a partir do 
Concílio Vaticano II o ato de 
rezar pelas vocações sacerdo-
tais em comunhão com a Igreja 
passou a ser considerado como 
um compromisso de todos os 
fiéis católicos e estimulados 
pelas paróquias. 

O caminho do florescimento de 
uma vocação até o ingresso de 
novos candidatos em um Semi-
nário Católico segue diferentes 
etapas de um longo processo 

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO SERRA 
PARA A IGREJA DO BRASIL

de formação que começa com 
o discernimento e formação dos 
vocacionados ao sacerdócio, a 
fim de amadurecer o chamado 
divino para se tornarem “pesca-
dores de homens”.

Uma vez concluída a primeira 
fase de seleção dos candidatos, 
ainda fora do seminário, as por-
tas da instituição formadora se 
abrem para acolher os que se 
mostraram dispostos a enfren-
tar os desafios que lhes impõe 
a especial vocação de servir a 
Deus de forma integral.

O Serra foi criado para atingir 
três objetivos muito bem defi-
nidos que vão além da oração 
comprometida em favor das 
vocações, a saber:

a) favorecer e promover as vo-
cações ao sacerdócio ministerial 
na Igreja Católica, como uma 

particular vocação de serviço 
apoiando os sacerdotes em seu 
ministério sagrado;

b) valorizar e animar as vo-
cações à vida religiosa consa-
grada na Igreja Católica. 

c) ajudar os membros a recon-
hecer e a responder, cada um 
em sua própria vida, ao chamado 
de Deus à santidade em Jesus 
Cristo, através do Espírito Santo.

Assim, o trabalho do Serra 
visa emprestar às instituições 
educacionais toda e qualquer 
colaboração a seu alcance para 
ajudar a prover uma sólida for-
mação vocacional ao sacerdócio 
e concomitantemente, promover 
no seio da Igreja um movimento 
espiritual para impedir que obs-
táculos humanos esmoreçam as 
vocações religiosas que o Espí-
rito Santo faz surgir no coração 
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dos jovens que desejam abraçar 
a vida sacerdotal.

Com tais propósitos, o Serra 
Internacional foi criado nos EUA 
nos anos 30 do século passado, 
anterior mesmo à criação da 
Pontifícia Obra das Vocações 
Sacerdotais, que surgiu na 
década seguinte. E por conta 
dessa afinidade de objetivos, 
em 1951 o Serra foi agregado à 
Pontifícia Obra das Vocações.

A Pastoral Vocacional, cria-
da em decorrência do Concílio 
Vaticano II, expandiu o horizonte 
da Pontifícia Obra das Vocações 
Sacerdotais. A novidade des-
sa ampliação foi a criação das 
atribuições de animação e dis-
cernimento vocacional a serem 
desenvolvidas no âmbito das 
paróquias, com a participação 
dos leigos. 

A sigla SAV (Serviço de Ani-
mação Vocacional) identifica 
essa atividade, que comple-
menta a obra vocacional mas se 
desenvolve fora dos seminários, 
diversamente da atividade fim 
do Serra, que se coloca da porta 
do seminário para dentro, pois 
seu universo de atuação está 
direcionado para os vocaciona-
dos já em processo de formação 
e que necessitam de apoio e 
suporte para desenvolver suas 
aptidões e perseverar no seu 
especial chamamento.

Essa diferença entre ani-
mação/discernimento vocacional 
e apoio efetivo ao vocaciona-
do precisa ser entendida pelo 
Serra, para que o movimento 
possa exercer seu apostolado 
a contento com as expectativas 
que gera junto à hierarquia da 
Igreja Católica.

Em consequência dessa nova 
realidade, a renovação de qua-
dros das comunidades Serra 
não tem sido suficiente e muitas 
se tornaram inativas. Algumas 
novas tiveram vida curta por 
falta de orientação objetiva e afi-
nidade com as pastorais a que 
passaram a estar ligadas.

No ano de 2004, a CNBB 
alertou que o Serra no Brasil 

deveria “se voltar para os po-
bres”, talvez pelo fato de que as 
vocações e/ou candidatos aos 
seminários estarem surgindo 
nas camadas menos favoreci-
das da sociedade.

Entretanto, o que ocorreu 
internamente no Serra, foi uma 
ênfase demasiada (em alguns 
casos, até exclusiva) nas práti-
cas da oração vocacional, sem 
que seus dirigentes tenham 
percebido que elas haviam se 
tornando bastante mais difundi-
das em toda a Igreja através da 
vida paroquial, independente da 
atuação do Serra. 

Assim, missas vocacionais, 
terços vocacionais, horas san-
tas vocacionais, seguidas de 
partilhas comunitárias passaram 
também a ocupar um espaço 
que o Serra imaginava estar 
preferencial ou prioritariamente 
entregue à sua responsabilida-
de, quando na realidade, nunca 
esteve, porque o compromisso 
da oração é de todos os fiéis.

O Serra passou então a se 
aproximar de grupos de oração 
vocacional já existentes, bati-
zando-as como novas comuni-
dades do Movimento. Mas essa 
forma de atuação se limita ao 
compromisso geral da oração, 
que é comum à toda a Igreja. 
Portanto, carimbar como Serra 
uma comunidade que se dedi-
ca exclusivamente à oração é 
reduzir o trabalho do Movimen-
to e desviá-lo de seu carisma 
original. 

A rigor, qualquer comunidade, 
seja qual for sua natureza ou 
carisma, pode rezar continua-
mente pelas vocações sacerdo-
tais sem pertencer ao Serra. E 
a quantidade de não integrantes 
de qualquer Serra que reza 
pelas vocações é infinitamen-
te maior que o contingente de 
membros do Serra espalhados 
pelo mundo inteiro. Além disso 
um membro Serra tem muito 
trabalho a realizar em favor das 
vocações sacerdotais além de 
rezar.

Houve ainda tentativas de 

integrar o Serra diretamente 
ao SAV, mas o Movimento não 
está preparado para executar as 
tarefas de animação ou discerni-
mento vocacional, uma vez que 
estatutariamente o Serra tem a 
incumbência de atender a de-
mandas ou necessidades prove-
nientes das casas de formação 
ou dos sacerdotes.

Enfim, esse é um assunto que 
tem gerado inquietação e algu-
ma discordância, pois na reali-
dade, há a percepção de que é 
necessário haver uma mudança, 
mas o caminho ainda não está 
claro.

Em razão dessa falta de sin-
tonia, estamos presenciando 
situações onde há comunidades 
Serra bem estruturadas e semi-
nários enfrentando dificuldades 
em contraste com outras onde o 
Seminário está cheio e o Serra, 
esvaziado.

E particularmente no Brasil, 
onde as dificuldades econômi-
cas atingiram a sociedade de 
forma generalizada, também os 
Seminários atravessam difi-
culdades para sustentar suas 
estruturas a contento. No entan-
to, essa situação não deveria 
influenciar eventual mudança 
nos objetivos e ou atuação do 
movimento. 

Uma possibilidade que tem 
surgido é aproximar o Serra 
dos familiares dos seminaristas, 
para que eles possam ser mul-
tiplicadores do Movimento em 
suas localidades.

Outra seria tentar criar núcleos 
Serra ou aproximar comunida-
des já consolidadas a locais 
onde existam seminários dioce-
sanos. É necessário fazer esses 
levantamentos e verificar a real 
integração Serra/Seminário 
onde essa realidade já se faz 
presente.

Não há resposta imediata ou 
formula simples para dar so-
lução a esses problemas, pois 
há muitas nuances a considerar.

IS. Roberto Sobral Pinto Ribeiro   
Serra Mater - Rio de Janeiro
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Venda antecipada do ‘Devocionário Vocacional Serra’ 
 
Graças à pronta e generosa contribuição dos serranos que entenderam a 
razão e importância da campanha, obtivemos os seguintes magníficos 
resultados: 
 

Nº ITEM DESCRIÇÃO VALOR SOMA 
1 Contribuições dos Distritos Serra 

 
R$ 10.425,00 

2 Contribuições das Comunidades Serra 
 

R$ 5.737,50 
3 Contribuições dos Diretores do CNSB 

  
  

João Rodini Luiz - Ribeirão Preto R$ 500,00  

  
Raimundo Scardueli – Florianópolis R$ 500,00  

  
Edgard Pimentel – Curitiba R$ 1.500,00 

 
  

Roberto José Sebben – U. Vitória R$ 1.000,00 
 

  
Jorge Tonet – Campo Mourão R$ 1.750,00 

 
  

Célia Regina S. Queirós - Brasília R$ 500,00  

  
José Vicente – Ribeirão Preto  R$ 250,00  

  
Anônimo, de Curitiba R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 

4 Contribuições de outros serranos: 
  

  
Plínio Grazziotin – Passo Fundo R$ 2.000,00  

  
Cecília Ramos Paranhos – Brasília R$ 3.000,00  

  
Ernildo Lanzarini – Bituruna R$ 1.000,00  

  
Luís Antônio – Curitiba R$ 1.000,00  

  
Geraldo Alberto – Curitiba R$ 1.000,00 R$ 8.000,00 

  
 

  
  

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES  R$ 32.162,50 
 
Um agradecimento muito especial a todos os que, entendendo nosso 
apelo, deram demonstração de amor à causa das vocações de especial 
consagração e ao Movimento Serra. 
 
Para os leitores desejamos esclarecer que o ‘Devocionário Vocacional 
Serra’ é um pequeno livro de orações: Rosário, Hora Santa, Via-Sacra e 
outras orações vocacionais e cânticos, próprio para os membros do 
Movimento Serra, ou bons cristãos que, cumprindo o dever sagrado de 
rezar pelas vocações, queiram utilizá-lo. A todos Deus abençoe! 
  
          Sebben 
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Edgar Pimentel, Curitiba - PR Plínio Graziotin - Passo Fundo -RS José Luiz Tonet - Campo Mourão-PR

    Estes são alguns dos colaboradores da campanha de ‘Venda Antecipada do Devocionário 
Vocacional Serra’, graça aos quais foi coroada de pleno êxito.

Sebben


