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     Desde a primeira Romaria Nacional em Aparecida-SP, que aconte-
ce há 33 anos, nunca houve interrupção, este ano em razão da Pan-
demia tudo se encaminhava para o não acontecimento.  Entretanto, 
tempos difíceis sugere novas oportunidades. O tempo pode até ser 
sombrio, mas a inquietação humana faz surgir novas formas. Este 
ano, como nos demais não haverá interrupção, mas será de forma 
virtual, abrindo um novo capítulo na história do movimento.
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É uma pergunta que nos faz 
refletir e tentar responder com con-
vicção, isenção e bastante sinceri-
dade, pois estamos nos dirigindo a 
todos pela última vez ao encerrar o 
nosso mandato como presidente do 
Conselho Nacional Serra do Brasil, 
na gestão 2019-2020. 

Foram dois anos de muito 
aprendizado, experiência e dedi-
cação constante aos objetivos e 
carisma do Movimento Serra, pro-
curando, na medida do possível e 
com a ajuda da diretoria executiva, 
levar adiante as metas propostas 
desde o início da gestão.

Foram vários momentos gratifi-
cantes e muito marcantes que 
ocorreram no 1º ano do mandato, 
como a participação nos diversos 
Encontros de Formação e Espiri-
tualidade Serra (EFE): em Floria-
nópolis, Passo Fundo, Londrina, 
Clevelândia, Niterói e Outros. 
A viagem ao Espírito Santo, na 
companhia do caro irmão serrano 
Edgard Pimentel percorrendo di-
versas Comunidades e finalizando 
com a participação no belíssimo 
Encontro de Formação Serra em 
São Gabriel da Palha.

Porém este ano de 2020, foi 
um ano atípico e muito frustrante, 
pois as atividades ficaram muito 
prejudicadas, restritas e difíceis de 
realizar, em razão do surgimento 
da Pandemia do Coronavirus que 
proibiram as reuniões e eventos 
presenciais, culminando com o 
cancelamento de todas as nossas 
atividades, fazendo-as na forma 
“on line” e virtual.   Nosso desejo 
era participar dos Encontros de 
Formação em outros Regionais, 
pois no ano de 2019 estivemos 
presentes em 05 deles e nossa 
meta no ano de 2020, era sem dú-
vida vêr pessoalmente a realidade 
e conhecer os outros 05 regionais 
existentes no Brasil e isto foi im-
possível em 2020.

No entanto, o fato marcante e 
digno de nota neste ano, foi sem 
dúvida a participação no grande 

evento do 
ressurgi-
mento do 
Serra de 
Brasília, 
quando 
conduzi-
mos, minha 
mulher Ester 
e eu, a relíquia de São Junípero 
Serra, na procissão de entrada 
da missa solene celebrada por 
D. Sérgio Cardeal na Catedral de 
Brasília, em Ação de Graças pela 
posse dos 40 novos membros 
daquela Comunidade. O Evento 
foi realizado no dia 08 de março 
de 2020, uma semana antes do 
isolamente social determinado 
pelo surgimento da Pandemia do 
Coronavirus. 

Finalmente queremos ressaltar 
que procuramos nesta gestão, nos 
dedicar com muito amor,  perseve-
rança e disponibilidade na direção 
de nosso querido Movimento Se-
rra, dando  mais importância em 
sua divulgação e, aos seus princi-
pais objetivos que são: favorecer, 
promover, valorizar e animar as 
vocações sacerdotais e religiosas, 
como também, dar um completo 
conhecimento da vida de nosso 
santo patrono São Junípero Serra, 
com a edição e distribuição à to-
das as Comunidades do Brasil, da 
Novena milagrosa em sua inter-
cessão, pois ele sem dúvida, foi o 
maior missionário evangelizador 
das nações da América. Portanto 
meus irmãos e minhas irmãs, para 
responder a pergunta tema do 
texto, para que nossa missão seja 
verdadeiramente cumprida deve-
mos, sem dúvida, levar sempre 
adiante o lema de nosso Santo 
Patrono: SEMPRE EM FRENTE, 
JAMAIS RETROCEDER!

Um grande e fraterno abraço 
a todos, na PAZ e no AMOR DE 
CRISTO!

IS Roberto Abicalaffe  
Presidente do C.S.N.B

Gestão 2019-2020. 

 MISSÃO CUMPRIDA?
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Página da Memória

Encontro de Formação e Espiritualidade Serra do Distrito 168, 
em Guarapuava no ano de 2014, aparecendo os serranos: Edite 
Kurkievicz (de saudosa memória), Ester/Roberto Abicalaffe com 
Edgard Pimentel que veio de Curitiba prestigiar o Evento.

Seminário São José, Curitiba (PR), 2017
Por ocasião de Encontro de Formação e Espiritualidade lá rea-
lizado. Na foto vemos os serranos: Maria de Fátima, José Maria 
Beatriz e sua esposa Guiomar, Marisa Wosniack e seu marido 
Estefano, então presidente da Comunidade Serra de Ponta 
Grossa; João B. Guerreiro Júnior, presidente da CS de Irati; 
Mário Cequinel e Carmem Terezinha Seffrin, da CS de São José 
dos Pinhais.

Aparecida (SP), novembro de 2018.
Dom Angélico Sândalo Bernardino, então Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil, com os meninos e meninas membros das 
Comunidades Serra ‘SERRINHA’ São Miguel Arcanjo e Mãezinha do 
Céu, de Pindamonhangaba (SP). Deve-se esse bonito trabalho Serra 
com as crianças, ao Pe. Hugo e ao IS Cristino Gilmar, grandes incenti-
vadores do trabalho vocacional entre os coroinhas. Uma maravilha!

UM DESTAQUE IMPORTANTE VIVIDO 
PELO SERRA DE RIBEIRÃO PRETO

 No dia 22 de agosto, celebra-
mos com muita alegria, o dia de Nossa 
Senhora Rainha, pois ela participa 
gloriosa da realeza de Cristo. E nós 
não poderíamos deixar de registrar que 
por sugestão do saudoso Arcebispo de 
Ribeirão Preto, Dom Romeu Alberti, em 
reunião realizada no dia 26 de feverei-
ro de 1988, no Palácio Episcopal da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto, com 
o Presidente e membros do Conselho 
Nacional Serra do Brasil e das Comuni-
dades Serra de Ribeirão Preto, Franca 
e Batatais, o dia 22 de agosto passou a 
ser também a data para homenagearmos 
especialmente Nossa Senhora, Rainha e 
Mãe dos Vocacionados. Essa sugestão 
de Dom Romeu, foi aprovada em reunião 
da Diretoria Executiva do CNSB, ad refe-

rendum de Dom José Freire Falcão, Assistente 
Episcopaldo CNSB, realizada no dia 27 de 
fevereiro de 1988, no salão do Colégio Dom 
Bosco, em São Paulo, sob a presidência de 
Ulysses Antônio Sebben, e com participação 
de Ulysses Cláudio Lonzetti, Ernani da Silveira 
Gusmão, Affonso José Iannone, Mário Fudoli, 
Alfredo Delábio, Ernesto Pauletti e Paulo Mali-

go.  Bendita seja a Mãe de Deus, nossa Rainha. 
Que o lema de Dom Romeu – Omnes UnumSint 
(para que todos sejam um) – seja também sem-
pre lembrado e praticado no Movimento Serra.

      
      
  Is João Rodini Luiz
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Qualquer religião atinge a 
pessoa no mais profundo do 
seu ser porque pode motivar 
ou reprimir os sentimentos 
e as moções interiores do 
ser humano no seu relacio-
namento com Deus, com 
a natureza, com os outros 
e consigo mesmo!!! Afinal 
cada um de nós é chamado 
a cultivar a sua intimidade 
mais sagrada, onde ninguém 
entra a não ser o “eu” mais 
autêntico e sem máscaras e 
Deus, mais ninguém!

Acontece que, de acor-
do com a imagem de Deus 
que nos foi transmitida, as 
reações mais imprevisíveis 
aparecem no nosso compor-
tamento, nas nossas atitu-
des e na nossa consciência 
moldada de acordo com o 
ambiente e a educação rece-
bida.

Jogados como estamos 
num mundo à mercê de ten-
dencias e modas facilmente 
mutáveis, onde os compro-

SENTIMENTO DE CULPA OU 
DESEJO DE AMAR?

missos e as exigências se 
multiplicam, pode acontecer 
que nem sempre consiga-
mos cumprir os nossos de-
veres como gostaríamos ou 
de acordo com o figurino que 
nos foi proposto pela família 
e pela igreja à qual pertence-
mos, perdendo assim a sere-
nidade e a paz interior.

 É aí que pode surgir 
o sentimento de culpa e de 
insatisfação: por quantos 
esforços nós façamos, não 
damos conta do recado e 
nos sentimos continuamente 
em falta, experimentando a 
presença de Deus como de 
alguém que cobra e… pode 
punir!

A descoberta de Deus 
Amor pode transformar o 
sentimento de culpa em 
desejo de amar. Se Deus me 
ama imensamente sem que 
eu faça nada para merecer 
tamanho amor, então se des-
perta em mim um grande e 
puro desejo de corresponder 

a esse amor. 
E muda tudo!!! 
Se hoje não consegui orar 

como deveria, sinto falta 
não da oração como dever a 
cumprir (o que provoca sen-
timento de culpa), mas como 
oportunidade que tenho de 
cultivar o amor de Deus e 
brota em mim o desejo de 
amanhã fazer melhor do que 
hoje. 

Se não consegui amar 
o meu próximo e perdoar 
como deveria, no lugar de 
me punir e penitenciar, des-
perta-se em mim o desejo de 
reinventar relacionamentos 
truncados ou superficiais e 
assim começa a fantasia do 
amor!  

Isso vale na família, na 
Igreja, na sociedade: olhar 
não as faltas, mas as opor-
tunidades!!! E a vocação de 
cada um de nós encontrará 
o seu brilho e poderemos 
transmitir a alegria do encon-
tro com Alguém que transfor-
mou toda a nossa vida!

+ Francisco Biasin
Assistente Episcopal do 

Movimento Serra
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É extremamente importante 
a oração pelos padres, para dar 
suporte as suas ações espiri-
tuais. Por ser um de nós tirado 
do nosso meio, está sujeito as 
mesmas adversidade que en-
frentamos. Por suportar cargas 
muito pesadas de problemas de 
todas as naturezas ele pode su-
cumbir e por consequência aba-
lar a sua fé e a fé de muitos de 
seus fiéis leigos.

Sabemos que as ações de-
moníacas agem continuamente 
na vida do sacerdote, que para 
suportar precisa se alimentar 
constantemente na sustentação 
de uma vida de oração e nas 
orações de seu rebanho. Neste 

Oração pelos padres

sentido é imperiosa a ação do fiel 
leigo rezar pelo Papa, pelo seu 
Bispo e pelo seu pároco. A santi-
ficação do padre depende muito 
de sua vida em oração, mas em 
grande parte depende também 
da oração dos seus fiéis.

No Catecismo da Igreja Ca-
tólica, nº 1565, diz que “O dom 
espiritual que receberam na 
ordenação prepara-os, não 
para uma missão limitada e 
restrita, mas sim para uma 
missão de salvação de ampli-
tude universal, até aos con-
fins da terra”. Sendo assim há 
de se compreender que não se 
trata de uma tarefa simples, por-
tanto precisa estar amplamente 

encapsulados, não só pelas sua 
vida de oração, com também 
pela oração de seu povo.

Preocupada com a vulnerabi-
lidade dos sacerdotes perante a 
ação demoníaca que possa de-
vastar sua vocação, Santa Faus-
tina fez a seguinte oração pelos 
padres:

 “Ó meu Jesus, eu imploro 
por toda a Igreja: concedei-lhe 
o amor e a luz do teu Espíri-
to, e dai poder às palavras dos 
padres, para que os corações 
endurecidos possam ser leva-
dos ao arrependimento e voltar 
para ti, ó Senhor. Senhor, dai-
nos sacerdotes santos, conser-
vai-os em santidade. Ó Divino 
e Grande Sumo Sacerdote, que 
o poder de tua misericórdia os 
acompanhe em todos os luga-
res e os proteja das armadilhas 
que o diabo continuamente lança 
sobre as almas dos sacerdotes. 
Que o poder da tua misericórdia, 
ó Senhor, reduza a nada tudo 
que pode manchar a santidade 
dos padres, pois Tu podes fazer 
todas as coisas.”

Participando das ações do 
Movimento Serra, a principal e 
primeira atividade de seus mem-
bros é rezar, como na oração do 
serrano, rezar pelas vocações 
sacerdotais religiosas e missio-
nárias, mas também pela nos-
sa própria vocação de serra, 
não esquecendos os objetivos 
do movimento. Portanto, reze-
mos por nós mesmos, para que 
o próximo ano seja de grandes 
realizações no nosso movimen-
to, mas também para que seja 
um novo recomeço para todos, 
motivados cada vez pelo sur-
gimento de novas e santas vo-
cações, mas também pela santi-
ficação do clero para que reine a 
paz de Cristo na terra.

IS. Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação e Edi-

tor desta  Revista 
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Ao longo dos últimos 60 anos o 
mundo vive grandes desafios po-
líticos, sociais e culturais que inci-
dem profundamente sobre a vida e 
a missão da Igreja e da prática da 
genuína fé cristã. O número de cató-
licos na Europa despenca e na Amé-
rica Latina não é diferente. No Brasil 
o decréscimo de fiéis é vertiginoso.  
Tal realidade nos impele a uma pro-
funda avaliação da ação evangeli-
zadora da Igreja com o objetivo de 
descobrirmos caminhos propositivos 
para uma retomada evangelizadora 
que alcance as pessoas com o vigor 
da realeza do Ressuscitado.

Um dos caminhos que necessi-
tamos percorrer com avidez e resi-
liência é o da formação dos futuros 
sacerdotes. É urgente a retoma-
da dos valores que sempre deram 
sustentação à identidade do sacer-
dote católico. Superar a visão rela-
tivista acerca da pessoa humana 
que escamoteou a transcendência, 
a certeza da vida sobrenatural e a 
consciência da vida eterna é funda-
mental. Na base desta carência está 
a força ingente do neopaganismo 
que limita a pessoa ao aqui e a torna 
independente ou indiferente a Deus. 
Essa moléstia infestou também a 
formação sacerdotal e a vida cristã, 
também dos sacerdotes. 

Tal contexto vem influenciando de 
forma ostensiva a vida e a formação 
de nossos vocacionados, dos semi-
naristas e do próprio clero. Há uma 

A presença eloquente do Movimento 
Serra no atual momento da Igreja

confusão muito grande quanto ao 
objeto da fé e o seu significado da 
existência humana no contexto da 
realidade atual. A pandemia do novo 
corona vírus colabora em muito para 
que a sensação do vazio e da ausên-
cia de Deus impere no universo de 
cada pessoa humana. A humanida-
de está enferma e o remédio da cura 
não pode ser obtido fora da prática 
da verdadeira fé no Ressuscitado 
que vive entre nós. Sem Deus a hu-
manidade definha no próprio nada 
da ausência do Criador.

A Igreja é de direito divino, brotou 
da vontade do Salvador que atestou 
que “as portas do inferno não preva-
lecerão contra ela” (Mt. 16,18). Ela é 
nossa Mãe e nela ingressamos pelo 
batismo para pôr em prática nossa 
fé, realizando a vontade de Deus. O 
momento é de grande urgência no 
trabalho de evangelização e da pro-
moção e sustento das vocações sa-
cerdotais. Não podemos descolar a 
objetiva formação dos futuros sacer-
dotes do contexto de cura da huma-
nidade e do tecido eclesial. O mundo 
precisa dos homens do sagrado, os 
sacerdotes.

No atual momento da história e 
da vida da Igreja o Movimento Serra 
continua sendo uma ferramenta de 
incalculável valor de ajuda à Igreja. 
Precisamos trabalhar com afinco as 
vocações sacerdotais. A Igreja ne-
cessita urgentemente de sacerdotes 
bem formados, integrados e firmes 

na fé. Longe de nos desanimarmos, 
precisamos abrir de par e par nossos 
corações e promover o trabalho voca-
cional com determinação. É a hora do 
Movimento Serra ajudar mais intensi-
vamente a Igreja com boas vocações e 
generosos sacerdotes. Isso não se faz 
sem espiritualidade e o congraçamento 
com a verdadeira fé na esteira da Sagra-
da Escritura, da Tradição e do Magisté-
rio autêntico, basilares fundamentos da 
sustentação da fé verdadeira. 

“Não tenhais medo” (Mt. 14, 27) foi a 
palavra de São João Paulo II disse na 
apresentação no balcão da Basílica de 
São Pedro no dia de sua elevação ao 
Trono de São Pedro. O medo não com-
bina com o vigor da coragem cristã que 
nos impele a irmos adiante. É hora de 
colocarmos em prática a força e a deter-
minação que sempre marcaram a pre-
sença do Movimento Serra no mundo 
inteiro, alicerçado nos valores da oração 
e da fidelidade a Cristo. As vocações 
existem, vamos descobri-las e delas 
cuidarmos para que tenhamos sacerdo-
tes mais santos, autênticos e dedicados 
à missão de evangelizar e santificar o 
povo de Deus.

Agradecido pelos esforços perseve-
rantes e iniciativas fecundas do Movi-
mento Serra na Diocese de Formosa, e 
no Brasil, peço à Santíssima Virgem Ma-
ria, a Imaculada Conceição, nossa Mãe, 
que interceda por todos seus serviços 
no mundo e pela proteção de todos os 
seus membros contra a peste, a fome e 
a guerra. 

Dom Adair José Guimarães
Bispo da Diocese de Formosa - GO 
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Pe. Alércio Aparecido de Carvalho, Paróco da Paróquia São Sebastião e Assistente Eclesiástico de várias 
Comunidades Serra em, Barra do Pirái – Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro, completando 24 
anos de Ordenação, no mês de setembro, com a presença do Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique e al-
guns padres. A mãe, dona Helena,  ofertou a orquídea.

Comunidade Serra de Campo Mourão, PR
Missa comemorativa da canonização de São Junípe-
ro Serra (23.09), na Catedral São José, de Campo 
Mourão (PR), celebrada pelo Pe. Rodrigo. Enviou-nos 
a foto o IS Alcides. Ótima e salutar lembrança dos 
amigos serranos daquela comunidade Serra.

A c o n t e c i m e n t o s - 2

Celebração da Santa Missa, pelo dia do 
Membro Serra e pelo quarto aniversário de 
Agregação da Comunidade Serra de Santo 
Antão, em Pernambuco.

Em, 28/08/2016, na Paróquia de Santo Antão, na cidade 
de Vitória de Santo Antão, PE, foi Agregada a Comunida-
de Serra Interparoquial de Santo Antão e posse da primeira 
diretoria com a presença do nosso irmão Ginaldo de Jes-
us, representando o CNSB. São quatro anos de orações, tra-
balho de evangelização, de acompanhamento dos Acólitos e 
dedicação e zelo pelos Sacerdotes e Religiosas. Agradeço 
de coração a nova Diretoria, que incansavelmente, se de-
dicam e perseveram no amor, o trabalho Vocacional para a 
nossa Igreja. Agradeço ao Mons. Maurício Diniz pelo entu-
siasmo ao nosso Movimento Serra e as Pe. Hector e Nildo 
pelo apoio. Que Deus continue abençoando com muita Paz, 
Saúde, Luz e Sabedoria a toda Comunidade Serra de Santo 
Antão. SEMPRE AVANTE, JAMAIS RETROCEDER.
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Segunda metade dos anos 70 do 
século passado. As vocações sacer-
dotais estavam escassas na Arquidio-
cese de Aracaju. O último padre fora 
ordenado em 1971, único de uma 
turma de 14 seminaristas a perseve-
rar na vocação. Foi o primeiro – e só 
ele até aquele período – a receber 
o Sacramento da Ordem pela impo-
sição das mãos do então Arcebispo 
Metropolitano, Dom Luciano José 
Cabral Duarte. Parte significativa do 
clero arquidiocesano já ia avançan-
do em anos e novas vocações pouco 
apareciam. O Seminário Menor, único 
àquela época na arquidiocese, conta-
va com raros e desestimulados semi-
naristas. Este era o cenário.

A situação muito preocupava o 
zeloso arcebispo, que, então, decidiu 
empreender um incansável trabalho, 
para, segundo as suas próprias pa-
lavras, “colocar a arquidiocese em 
estado de sensibilidade vocacional”. 
Para tal, precisava formar uma equi-
pe de trabalho consciente e disposta 
a assumir, com ele, a difícil missão. 

Ouvira, então, falar sobre certo 
movimento cujo carisma era trabalhar 
com a Igreja pelas vocações sacer-
dotais e religiosas e pela valorização, 
junto à sociedade, do sacerdócio ca-
tólico: o Serra Clube. Muito criterioso, 
quis, inicialmente, conhecer o movi-
mento. Delegou ao seu fiel e amigo 
Bispo Auxiliar, à época, Dom Edvaldo 
Gonçalves Amaral, SDB, e a 3 leigos 
bem engajados no Movimento de 
Cursilhos de Cristandade, em quem 
muito confiava – entre eles, meu pai, 
Raymundo de Paiva Mello –, estu-
dar tudo sobre o Movimento Serra. E 
assim foi feito. Dom Edvaldo e os 3 
leigos trataram de entrar em conta-
to com o Serra nacional e os Serras 
regionais já estruturados e atuantes, 
particularmente, Salvador e Recife, 
de onde receberam muita atenção e 
profícuas orientações. 

Tudo aprovado pelo arcebispo, 
começaram o trabalho. Foram convi-
dando novos membros, visitando os 
padres e as paróquias, falando-lhes 
sobre o carisma do Serra e o quanto 
este seria fundamental como gran-
de apoio para o trabalho vocacional 

Serra Aracaju, 40 Anos de Agregação!
Eu vi

que o senhor arcebispo desejava em-
preender. Paralelamente a isso, mui-
tas reuniões – da diretoria, plenárias 
com todos os membros, formação, 
encontros com o arcebispo e seu bis-
po auxiliar, frequência aos Encontros 
Vocacionais mensais, que estavam 
começando a ser implantados – e 
muito trabalho com a documentação 
necessária, extensa e rígida, para 
que o grupo pudesse ser reconhecido 
como um novo clube Serra. Tudo isso 
foi acontecendo pouco antes de 26 
de fevereiro de 1977, quando aconte-
ceu a Reunião de Instalação do Serra 
Clube de Aracaju, em 8 de setembro 
de 1980, dia natalício de Nossa Sen-
hora, data em que o “Serra Clube de 
Aracaju” (conforme está escrito no 
documento) recebeu definitivamente 
a sua Carta de Agregação ao Serra 
Internacional e à Obra Pontifícia das 
Vocações Sacerdotais.

O Arcebispo Dom Luciano prepa-
rou uma grande festa para este mo-
mento. Uma belíssima celebração 
no Ginásio de Esportes “Constâncio 
Vieira”, pois nenhuma das igrejas 
locais comportaria todos os convida-
dos para aquele momento de tanta 
alegria. Católicos de todas as paró-
quias e movimentos da arquidiocese 
compareceram e, jubilo-
sos, participaram, com 
muito fervor, da belíssima 
Celebração Eucarística, 
presidida pelo senhor ar-
cebispo e concelebrada 
por inúmeros padres da 
Arquidiocese de Aracaju, 
das dioceses de Estância 
e Propriá, e outros vindos 
de várias partes do país 
para prestigiar. Os com-
panheiros Serra de Sal-
vador e de Recife vieram 
em notável quantidade, 
muito felizes com a efe-
méride. 

No final da Missa, o 
Presidente do Serra na-

cional, depois de inflamado discurso 
vocacionista, pediu ao Senhor Arce-
bispo Dom Luciano que fizesse a en-
trega oficial da Carta de Agregação 
ao então Presidente local, meu pai, 
que pronunciou algumas palavras de 
agradecimento em nome de todos 
os companheiros Serra de Aracaju e 
concluiu lendo uma pequena – po-
rém, muito significativa – carta que 
Dom Edvaldo havia enviado, posto 
que, meses antes, havia sido nomea-
do Bispo Diocesano de Parnaíba, no 
longínquo Piauí.

Acompanhei tudo, do primeiro 
momento da ideia de implantação do 
Serra até o recebimento da Carta de 
Agregação. Jovem, à época, partici-
pava de tudo acompanhando meu 
pai, e os senhores bispos incentiva-
vam a minha presença. De lá pra cá, 
o Serra se tornou parte integrante da 
minha vida de cristão-católico. 

Hoje, dou graças a Deus pelos 
43 anos de presença Serra na nossa 
arquidiocese. No nosso estado, po-
demos dizer assim. Sempre atuante, 
sempre presente!

E tudo isso... eu vi!

Raymundinho Mello (Raymundo de Mattos Mello), consagrado secular, 
é membro do Movimento Vocacional Serra e do SAV – Serviço de Ani-
mação Vocacional da Arquidiocese de Aracaju e Professor do Seminário 
Maior Nossa Senhora da Conceição. instagram.com/raymundinhomello
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A c o n t e c i m e n t o s

Retiro dos Seminaristas do Seminário Santo Os-
car Romero. Com a presença do Bispo Dom Luiz 
Henrique e Pe. Alércio em 01/08/2020. Presença 
também do Reitor Pe.Júnior.

Padres da Paróquia São Sebastião e todos 
são Assistentes Eclesiásticos de Comuni-
dades Serra. Padre Alércio, Padre Alex, e 
Padre Sérgio reitor do Seminário Propedêu-
tico Sagrada Família.

Missa pelas Vocações, e pelo retorno das atividades, 
presencialmente, pois estavam acontecendo Reu-
niões e Recitação do Terço Vocacional virtualmente, 
da Comunidade Serra da Imaculada Conceição - Mo-
reno/PE, realizada no dia 11/08, celebrada pelo Assis-
tente Eclesiástico da Comunidade Serra e pároco da 
Matriz da Imaculada Conceição, Pe. Neto Feitosa.
Dando continuidade as atividades Serranas, que 
mantém viva sua missão de intercessão pelos voca-
cionados e consagrados.
Sempre avante, jamais retroceder
Mov. Serra/Moreno

COMUNIDADE SERRA DE JATAÍ EM TERÇO VOCA-
CIONAL PELA PERSEVERANÇA DE NOSSOS SA-
CERDOTES E RELIGIOSAS.
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Neste ano empreendemos 
uma árdua campanha de re-
cuperação da nossa revista “o 
Serra”. Foi uma batalha. Várias 
foram as correspondências, 
pedindo, conclamando e reite-
rando a necessidade do au-
mento das assinaturas. Houve 
de fato um aumento na ordem 
de 11% nas assinaturas em 
relação ao ano anterior, mas 
não foi o suficiente para atin-
gir a meta estabelecida para 
cobrir os custos de edição, 
impressão e distribuição. Che-
gamos a 66% de meta, o que 
nos obrigou a reduzir quase 
pela metade a sua impressão a 
partir da edição 142, como en-
fatizamos em todas as comuni-
cações enviadas.

Mesmo reduzindo a im-
pressão, ainda assim não foi 
possível cobrir todos os gas-
tos durante o ano. Houve um 
déficit equivalente a mais ou 
menos 20 assinaturas. O que 
fez com que o Conselho Na-
cional Serra do Brasil – CNSB, 
arcasse com as diferenças do 
déficit.

É claro que houve esforços 
de algumas comunidades, 
que aumentaram o número 

VALORIZAR A REVISTA É 
UMA TAREFA DE TODOS - III

de assinaturas, outras fizeram 
novas assinaturas, mas o nume-
ro de assinantes não renovados 
aumentou. Claro que estamos 
em um ano atípico, em que a 
pandemia fez com que  deixás-
semos de nos reunir, e também 
de nos encontrar, mas isso por 
si só não se torna um motivo, 
porque nessa época de peste, 
aumentamos nossas maneiras 
de comunicação e as conversas 
virtuais foram constantes.

Agradecemos a todos que 
entenderam a necessidade e 
fizeram esforços nesse senti-
do. Sem vocês esta tarefa se 
tornaria muito mais complica-
da e talvez até inviabilizaria a 
continuidade da revista, o que 
configuraria o descumprimento 
do parágrafo III do artigo 2º do 
estatuto. Reitero aqui a neces-
sidade da continuidade deste 
boletim em razão do nosso 
compromisso com os nossos 
bispos os quais recebem gra-
tuitamente um exemplar a cada 
edição, além de trazer aos nos-
sos irmãos e irmãs matérias de 
conteúdo informativo e enrique-
cedor.

Quero me dirigir aqui neste 
texto, a todos os coordena-

dores, regionais e distritais, 
principalmente os que assu-
mem para o próximo biênio, 
a importância de sua atuação 
na renovação e captação de 
novas assinaturas, tendo em 
vista a sua proximidade com 
as comunidades e poderem fa-
lar diretamente da necessidade 
e importância da publicação 
da revista. Além disso quero 
também lançar um desafio, no 
sentido que todos se compro-
metam a antecipar o período 
de renovação para o mês 
de abril, com a finalidade de 
proporcionar ao vice de comu-
nicação um planejamento mais 
apropriado garantindo assim 
um orçamento mais seguro.

Essa mudança é de ex-
trema necessidade, porque 
permite que já no primeiro 
quadrimestre tenha uma visão 
da arrecadação, possibilitan-
do agir de uma maneira mais 
centrada e focada no objetivo. 
Isso não foi possível este ano 
porque grande parte das co-
munidades só foi renovar no fi-
nal de junho até início de julho, 
algumas até em agosto, o que 
nos deixou de certa maneira 
muito apreensivos sobre o não 
atingimento dos objetivos, o 
que acabou se confirmando.

De qualquer sorte, inde-
pendente de quem edita e 
publica, a revista é responsabi-
lidade de todos nós, o sucesso 
ou o fracasso, portanto, vamos 
fazer opção pelo seu suces-
so. E vamos garantir neste 
próximo ano uma revista ainda 
mais participativa, com maior 
numero de assinantes, para 
que possamos cada vez mais 
aumentar a quantidade de im-
pressão ao invés de diminuir, 
podendo inclusive aumentar a 
quantidade de páginas na me-
dida de sua sustentabilidade.

IS. Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação, Edi-
tor e distribuidor da Revista
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Paz e Bem!

“Eis – me aqui”!  Cristo traça 
planos para nós que só Ele 
sabe que teremos condições 
de cumprir. Ele me chamou e 
aceitei. Não é uma tarefa fácil, 
dá aquele frio na barriga, po-
rém, quando o Cristo dá o frio, 
Ele também dá o cobertor.

Esse ano que passou foi um 
tanto atípico, não tivemos 
nossas reuniões, nossos en-
contros, nós de Recife não 
tivemos a oportunidade de 
receber todos vocês em nos-
sa terrinha para nossa Con-
venção, porém, nos foi dada 
uma nova maneira de nos 
encontrarmos, de unir esse 
Brasil, mas, mesmo distante, 
tivemos a oportunidade da 
participação de vários mem-
bros em nossas reuniões ON 
LINE, faltou sim o abraço 
apertado, um aperto de mãos 
para rezarmos, faltou até o 
chocolate da nossa Presiden-
ta Eleita Célia Kotlevski. A in-
ternet também serve para nos 
unir, devemos aproveitá-la 
para esse fim.

Estamos assumindo a Coor-
denação, gosto de chamar 

assim, do CNSB 
para o biênio 
2021/2022. Um 
grupo entusias-
mado para tra-
balhar em prol do 
nosso Movimento 
Serra, pelas Vo-
cações e pela a 
Igreja. Um ano de 
vários desafios, 
de muito trabal-
ho. A palavra de 
ordem é Reno-

vação! Precisamos renovar o 
nosso Movimento Serra, sen-
timos essa necessidade em 
todas as Comunidades. Exis-
tem Comunidades fechando 
por falta de membros, pois a 
maioria dos nossos membros 
tem idade um tanto avançada. 
Precisamos da ajuda, da co-
laboração, do empenho de to-
dos. Vamos levar o nosso Mo-
vimento a outros Movimentos, 
a outras Pastorais, convidar a 
comunidade do seu bairro para 
participar dos eventos do Movi-
mento Serra, promover Pales-
tras, Encontros Vocacionais, 
Momentos com Maria, tornar o 
nosso Movimento mais conhe-
cido.

Na proposta de reunirmos to-
dos os Coordenadores Regio-
nais, Coordenadores Distritais, 
de forma on line, sobre a coor-
denação da Diretoria do órgão 
auxiliar, Coordenação 
Regional, para aglu-
tinar as dificuldades 
de cada comunidade, 
colher sugestões e jun-
tos traçar um plano de 
atuação nacional.

Como já é do con-
hecimento de todos  

há necessidade de novas li-
deranças, de membros que 
sintam à vontade de ocupar 
cargos de coordenação em 
nosso Movimento, ajudando 
com novas ideias, com novos 
incentivos. Precisamos ouvir 
mais, precisamos de inter-
câmbio de conhecimentos, 
precisamos de todos vocês, 
membro do Movimento Serra.

Todos os dias encontramos 
novos motivos para lutarmos 
pelos nossos objetivos, nos-
sos ideais. Ainda que o sol lá 
fora não apareça, não pode-
mos deixar que a alma fique 
nublada. Há sempre um novo 
caminho, uma nova chance 
de florir. Existe também o tem-
po de observar as sementes, 
colher com gratidão e seguir!

Minhas irmãs e meus irmãos, 
rogamos a Deus, que Ele con-
tinue nos abençoando, a nós 
todos, com muita Paz, Saúde, 
Luz e Sabedoria nessa nova 
caminhada, missão que ago-
ra estamos assumindo. Que 
Deus nos ajude.

“SEMPRE AVANTE, JAMAIS 
RETROCEDER”
            São Junipero Serra

IS. Marcílio Augusto e Hilda 
Queiroz

Presidente biênio 2021/2022

RENOVAÇÃO, A PALAVRA DE ORDEM
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Hoje, parando para refletir 
sobre o que mudou em minha 
vida desde aquele dia, percebo 
que esta é uma das questões 
que na maioria das vezes tenho 
deixado escapar. A rotina carre-
gada, as preocupações acadê-
micas, a ociosidade – estando 
na maioria das vezes “muito 
ocupado em não fazer nada” 
(II Ts. 3,11); circunstâncias que 
rouba de mim mesmo, o que 
hoje noto, como algo que tam-
bém merece importância: refletir 
como cheguei até este momen-
to, o que encontrei pelo caminho 
e o que mudou em minha vida.

Enquanto escrevo, vem em 
minha memória lembranças de 
acontecimentos que marcaram 
cada etapa de minha formação 
até este momento. Em um vis-
lumbre, chego até sentir nova-
mente as emoções de alguns 
momentos vividos. E nesse pro-
cesso volto para dentro de mim 
e vejo que já não sou mais o 
mesmo.

Agora percebo que, mesmo 
sob pequenas medidas, cresci, 
ou melhor, amadureci um pou-
co mais, mas ao mesmo tempo 
é notável que minhas fragilida-
des, a esta altura da jornada, se 
tornam cada vez mais claras, e 
aparentemente até mais difíceis 
de enfrentar, o que em boa parte 
de minha existência não havia 
percebido que elas existiam.

Contudo, lembro-me do cha-
mado dos primeiros discípulos 
e como incrivelmente parece 
repetir também comigo. É Cris-
to que passa, fita os primeiros 
nos olhos e ama-os, em seguida 
convida-os: “Vem e segue-me”. 
Sem resistir “eles, no mesmo 
instante, deixaram as redes e 
seguiram-no” (Mc. 1,18). É aqui 
que um ardor inexplicável quei-
ma dentro de cada um de nós, 
e que me fez querer deixar min-

O QUE MUDOU NA MINHA VIDA DESDE A 
ENTRADA NO SEMINÁRIO?

has redes para seguir a Cristo. É 
sobrenatural.

Mas certamente, o que mais 
vejo de similar com os discípulos é 
quando me esqueço do amor que 
Cristo tem por mim e desvio o meu 
olhar d’Ele; quando vem a vonta-
de de fugir, de abandonar. “Que-
reis vós também ir embora?” (Jo 
6, 67). Mesmo os discípulos, que 
sem nem pensar abandonaram 
tudo para seguir a Cristo, agora 
são confrontados pelo próprio Au-
tor de suas vocações. E quantas 
vezes quis eu, também ir embora!

Acredito que essa pergunta 
do Senhor tocou Pedro no mais 
íntimo de seu ser, um grito que 
ecoou em toda a sua caminhada 
até aquele momento. Talvez ele, 
neste momento, tenha pensado 
no que havia mudado em sua vida 
desde o dia em que foi chamado, 
e ele supera as dúvidas e seu ar-
dor volta a se tornar latente em 
seu coração; “Senhor, a quem ire-
mos nós? Tu tens as palavras da 
vida eterna” (Jo. 6, 68).

“Senhor, estou pronto a ir con-
tigo tanto para a prisão como para 
a morte” (Lc. 22, 33). Renovado 
novamente pelo desejo continuar 
seguindo a Cristo, os discípulos se 
lançam novamente, e novamente 
fraquejam na caminhada; “Todos 
os discípulos, abandonando-O, 
fugiram” (Mt. 26,56). Observo que 
até aqui a minha caminhada no 
seminário tem se dado de forma 
parecida. Nas minhas limitações 
não sou capaz de continuar, mas 
o Senhor, com sua forma incrível 
de nos levar a refletir com suas 
perguntas penetrantes, “... tu me 
amas? (Jo. 21, 17), restaura o 
meu vigor, me ergue de novo, e 
de novo, e me faz querer tentar 
novamente. 

O que mudou na minha vida 
até aqui? Talvez eu não seja ca-
paz de me expressar em palavras, 
mas de uma coisa não me resta 

dúvidas; Nenhuma lembrança, 
nenhum acontecimento, ao ten-
tar relembrá-los, não é capaz de 
causar em mim a mesma alegria 
que sinto daqueles momentos 
em que vivi, e vivo, depois que a 
voz de Cristo ecoou no meu co-
ração. O mundo não é mal, mas 
não é capaz de me preencher, 
de me fazer feliz da forma que 
o meu Amado é, e disso tenho 
plena convicção.

A caminhada continua, e ain-
da continuo a buscar mudar mais 
e mais, porque se faz neces-
sário. Cresci, certamente; mas 
a transformação maior, acredito, 
foi perceber que necessito d’Ele 
para me olhar nos olhos e me 
reerguer novamente quando os 
meus limites me atrofiarem no 
caminho e me paralisar: “Vem e 
segue-Me” uma vez mais.

“Quero ofertar minha vida, 
gastar os meus dias, minha ju-
ventude por amor.”( MSH)

Renato Vieira da Silva.
1º ano de Teologia

Diocese de Formosa.
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No momento da criação do ho-
mem e da mulher, em Gênesis nos 
capítulos 1 e 2, vemos Deus dando 
ao casal humano uma missão volta-
da para a terra: “Crescei e multipli-
cai-vos, enchei a terra e dominai-a” 
(Gn 1,28), Deus colocou o homem 
no Jardim do Éden para que culti-
vasse (Gn 2,15). Na condenação 
pelo pecado, o homem não perde 
sua dimensão criadora com Deus 
de cultivar a terra, agora com o suor 
do rosto (Gn 3,19).

A natureza impregna toda a Es-
critura e está unida aos louvores de 
Deus, como podemos ler nos sal-
mos: “Tudo canta e grita de alegria” 
(Sl 64,14). O próprio Jesus tem os 
olhos cheios das flores do campo, 
dos campos maduros para a colhei-
ta (Jo 4,35). Suas parábolas partem 
sempre de elementos comuns à vida 
do povo na terra. Notamos assim a 
união profunda da pessoa humana 
com a terra. Mais ainda, podemos 
lembrar que o homem foi feito do pó 

Enchei a terra e dominai-a
da terra. A íntima união do homem 
com a terra se enriquece com a vin-
da do Salvador que assumiu a na-
tureza humana, a mesma de Adão. 

O homem redimido continua sua 
vida na terra. Essa natureza, atin-
gida pelo pecado do homem, tem 
nele o condutor de sua redenção, 
“na esperança de ser libertada da 
escravidão da corrupção para entrar 
na liberdade da glória dos filhos de 
Deus” (Rm 8,21). O homem feito do 
pó da terra deixou nela a marca do 
pecado. Por outro lado, é ele tam-
bém, por sua união a Cristo Reden-
tor, o condutor dessa natureza ao 
Criador. O homem e a mulher são 
os sacerdotes que, no seu culto es-
piritual, elevam o universo a Deus.  
Quando se diz dominar entende-
mos que lhe dá o sentido espiritual 
e o une a sua função de elevar sa-
crifícios espirituais a Deus. 

 A espiritualidade do sacer-
dócio do povo de Deus, em sua li-

gação com a terra, convida a um 
respeito sagrado por tudo o que 
é da natureza pela dimensão cul-
tual que lhe atribuímos. A missão 
de dominar a terra inclui o respei-
to, a força de desenvolvimento e 
sobretudo, de preservação e de 
salvação para que ela continue a 
dar vida e vida em abundância. 
Como em Jesus dominar é servir, 
assim, o dito da criação “dominai 
a terra” é continuar o serviço de 
Jesus para que ela tenha vida e 
vida preservada. O Pai cuida dos 
pequeninos (Mt 18,10) e também 
da natureza.  Jesus diz que o 
Pai do Céu alimenta os pássaros 
e veste as flores do campo (Mt 
6,25ss). Nossa missão é a mes-
ma do Pai e de seu Filho, toman-
do conta desse mundo bonito e 
fazendo dele, um lugar de ale-
gria, felicidade e paz.

     
  IS. Diác. sebben
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Até pouco tempo atrás sempre que 
ouvimos falar em “vocação”, logo re-
metíamos o nosso pensamento para 
padres e freiras, achando que a vo-
cação se resumia apenas a estes. 
Após o Concílio Vaticano II, especial-
mente, sabemos que a vocação não 
é só para o ministério ordenado (pa-
dres e freiras), mas, é algo muito mais 
abrangente – e que abrange a todos 
e cada um de nós, cristãos batizados, 
leigos! Vocação, palavra oriunda do 
Latim “Vocare” que quer dizer chamar 
ou “vocatio”, chamamento; ato de 
chamar; chamado. 

Temos também, por convicção, que 
quem chama é o próprio Deus: “Não 
fostes vós que me escolhestes, mas 
eu vos escolhi a vós...” (Jo 15,16). 
Portanto, a vocação é um chamado 
que Deus faz a todos os homens e 
mulheres, em todos os tempos. Todos 
nós somos chamados (vocacionados) 
para cumprir uma missão, de acordo 
com os dons ou carismas recebidos 
do próprio Deus. Vocação: chamado 
de Deus, resposta do homem! 

Qual é, pois, a vocação do leigo? 
“Vós sois o sal da terra”.  “Vós sois 
a luz do mundo.” (Mt. 5,13-14), eis 
a resposta!. E a Santa Igreja com-
plementa dizendo que a vocação do 
cristão leigo é ser “homens (e mulhe-
res) da Igreja no coração do mundo 

e homens (e mulheres) do mundo no 
coração da Igreja” (Doc. de Puebla 
nº 786 e 787). Nesse sentido, toma-
mos como exemplo, para a nossa 
reflexão, alguém que, ouvindo a voz 
do Senhor, soube dizer sim ao Seu 
chamado, tornando-se “sal da terra” e 
“luz do mundo”: O Apóstolo Paulo, a 
partir de quem trazemos uma singela 
reflexão sobre “a vocação do leigo à 
luz da Vocação Paulina”, tomando por 
base onze aspectos observados na 
narrativa da conversão (ou vocação) 
de Saulo, encontrados no livro dos 
Atos dos Apóstolos (9,1ss).

O primeiro é colocar-se a caminho. 
Quando Saulo encontrou-se com o 
Senhor, ele estava no caminho, em 
direção a Damasco (At. 9,3). Jesus 
também era um Animador Vocacional 
itinerante! O segundo aspecto é que 
a Vocação surge a partir do encon-
tro pessoal com Jesus. Encontro que 
gera mudança, assim como ocorreu 
com Saulo (At. 9,4), e também com 
tantos outros citados na Sagrada Es-
critura, os quais, a partir do encontro 
com Jesus tiveram suas vidas trans-
formadas: André, Pedro, Natanael 
(Bartolomeu), Levi, Zaqueu, o cego 
Bartimeu entre outros. 

O terceiro aspecto é “cair em si”, 
isto é, despojar-se, desarmar-se, cair 
dos nossos “cavalos”, como também 
ocorreu com Saulo (At. 9,4). Depois, o 
quarto aspecto e um dos mais impor-
tantes talvez, ouvir a voz do Senhor. 
“Ouvindo uma voz que dizia: “Saulo, 
Saulo, por que me persegues?”(At. 
9,5). É preciso silenciar o coração e 
a mente para ouvir a voz do Senhor 
que chama. Entretanto, não pode-
mos abrir mão de observar o quinto 
aspecto que é certificar-se de que a 
voz que chama é mesmo a Voz do 
Senhor, haja vista as inúmeras vozes 
que ressoam no mundo, muitas até 
barulhentas, outras, cheias de falá-
cias. Portanto é preciso perguntar, 
como fez Saulo: “Quem és, Senhor” 
(At. 9,5). A partir da certeza que a voz 
que chama é mesmo a Voz do Sen-
hor, o cristão leigo deve colocar-se a 
serviço do Senhor, como fez Saulo. 
“Senhor, que queres que faça? (At. 
9,6). Este é sexto aspecto.

Chegamos ao sétimo aspecto que 
é fazer aquilo que o Senhor ordenar. 
“Levanta-te, entra na cidade. Aí te 

será dito o que deves fazer” (At. 9,6). 
O Senhor já havia preparado tudo. O 
Senhor sempre prepara tudo! E Sau-
lo assim o fez. O oitavo aspecto é 
deixar-se conduzir. O Senhor sempre 
coloca alguém em nosso auxílio, para 
nos orientar, para nos conduzir. “To-
maram-no pela mão e o introduziram 
em Damasco” (At. 9,8). Ao cristão lei-
go é imprescindível deixar-se batizar, 
isto é, deixar-se ungir. O Senhor nos 
chama; o Senhor nos prepara; de-
pois, o Senhor unge para a missão. 
“Levantou-se e foi batizado” (9,18). 
Aqui temos o nono aspecto. 

O décimo aspecto é “Alimentar-se”. 
“Depois, tomou o alimento e sentiu-se 
fortalecido” (At. 9,19). Sim, a missão é 
árdua, e por vezes longa e cansativa, 
por isso é indispensável que o cristão 
leigo esteja bem alimentado e fortale-
cido, sobretudo pela palavra de Deus, 
pela oração e a Santa Eucaristia. Por 
fim, o décimo primeiro aspecto que é 
juntar-se a outros, pois a vida e o agir 
do cristão leigo deve ser sempre em 
comunidades, e nunca só. O próprio 
Deus age em comunidade: A Comuni-
dade da Santíssima Trindade. Jesus 
também assim o fez, constituindo a 
Comunidade dos Apóstolos. E Saulo, 
“Chegando a Jerusalém, tentava jun-
tar aos discípulos” (At. 9,26).

O que nos parece, irmãos, tentar-
mos viver a nossa vocação de cris-
tãos leigos e de serranos, a partir do 
exemplo do Apóstolo São Paulo?    

     
     
IS. Ginaldo de Jesus é professor, 

escritor, coordenador do Movimento 
Serra no Distrito 155 (Aracaju-Sergi-
pe) e Vice-Presidente de Expansão 
do CNSB.

A vocação do leigo à luz da Vocação Paulina



13Revista O Serra  nº 143 - novembro de  2020

Todos nós somos neces-
sitados da Oração, principal-
mente neste tempo de Pande-
mia.  Em todos os momentos 
da vida, desde que nascemos 
até o nosso momento final, 
precisamos dessa sintonia 
com o Criador. E até nesse 
momento final, a Cerimonia 
das Exéquias representam a 
Oração Final, sempre que ter-
minamos nossa peregrinação 
neste mundo. É a Esperança 
de que partimos para a Casa 
do Pai com a missão cumpri-
da.

No nosso dia a dia, de mui-
tas formas e maneiras sem-
pre oramos. Então, vejamos, 
o nosso trabalho diário é uma 
Oração, pois é ele que nos dá 
o pão de cada dia. O partilhar 
da Amizade, do Companhei-
rismo entre irmãos e irmãs, a 
dedicação aos enfermos nas 
casas ou nos hospitais é uma 
forma de Oração. As nossas 
crianças nas creches, o cuidar 
de encarcerados e de jovens 
em Casas de Recuperação, 
também é uma forma de 
Oração. Isso é maravilhoso. O 
dizer de um “bom dia” já é uma 
Oração, porque nesse simples 
dizer vai uma grande intenção 
de desejo para que todos ten-
ham um dia de realizações e 
a esperança sempre renova-
da. Igualmente quando dize-
mos “Deus o acompanhe”, “Vá 
com Deus”. Demonstramos 
em poucas palavras confiança 
NAQUELE QUE TUDO PODE.

Estas são algumas das mui-
tas Orações que acontecem 
no dia a dia de cada um de 
nós.

A Oração mais completa 
que o Mundo conhece foi ensi-
nada pelo próprio Senhor Je-
sus. Está em Mt 6, 9-13: “PAI 

ORAÇÃO
é a elevação da alma até DEUS.

NOSSO, que es-
tais nos céus, san-
tificado seja o vos-
so nome; venha a 
nós o vosso reino; 
seja feita a vossa 
vontade, assim na 
terra como no céu. 
O pão nosso de 
cada dia nos dai 
hoje; perdoai-nos 
as nossas ofen-
sas, assim como 
nós perdoamos 
a quem nos tem 
ofendido; e não 
nos deixeis cair 
em tentação, mas 
livrai-nos do mal”. 

A Oração do 
PAI NOSSO re-
presenta todas 
as bem-aventu-
ranças que o co-
ração humano 
necessita. Ela é 
uma Oração feita no plural, por-
que Deus é uma Trindade: Pai, 
Filho e Espírito Santo, da mesma 
forma que a Família de Nazaré 
é formada por Jesus, Maria e 
José. Ela completa todos os es-
paços do coração humano e com 
ela sentimo-nos da presença de 
Jesus Ressuscitado que vive e 
reina entre nós.

Outra Oração, importantíssima 
para nós católicos, é dedicada a 
Virgem Maria. A AVE-MARIA sur-
ge a partir do Cântico do Magni-
ficat, da saudação do Anjo: “Ave, 
cheia de graça, o Senhor é conti-
go.” Lc 1, 28b. Mais tarde é con-
tinuada quando Maria visita sua 
prima Isabel, grávida de João Ba-
tista. É Isabel que diz estas pala-
vras: “Bendita és tu entre as mul-
heres e bendito é o fruto do teu 
ventre.” Lc 1, 42. A Igreja finalizou 
com Jesus.

A Santa Maria foi rezada pela 

primeira vez no Concilio de Éfeso, 
no ano 429, pelo Santo Padre Ce-
lestino, que no dia do encerramen-
to ajoelhou-se e saudou Nossa 
Senhora, dizendo: “Santa Ma-
ria, Mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores, agora e na hora de 
nossa morte, Amém. “Com o pas-
sar do tempo, as duas partes da 
Ave-Maria foram unidas. Daque-
la data até hoje são passados 16 
séculos. E durante esse tempo 
o Mundo todo rezou para a Vir-
gem pedindo sua intercessão 
para o FIM DA PANDEMIA QUE 
ASSUSTA TODOS NÓS, E QUE 
O COVID-19 SEJA BANIDO DA 
FACE DA TERRA. 

Que assim seja, AMÉM!

GERALDO AJUDARTE.
Ex-Presidente do  MSB, 

2013/2014.
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Este ano de 2020 tem sido 
particularmente difícil. Quando 
menos esperava se instalou por 
todo o planeta uma pandemia, 
acontecimento que tínhamos 
informação através dos escritos 
históricos, mas nunca vivencia-
do. Portanto, apesar desse con-
hecimento teórico, a pratica, nos 
pegou de surpresa e se revelou 
muito mais preocupante. Mui-
tas coisas aconteceram, muito 
seres humanos foram afetados, 
muitas vidas foram ceifadas. 

O mundo começou a enxer-
gar uma realidade nunca vista 
por quase toda essa  geração, 
pouquíssimas pessoas, passa-
ram por  momentos como este, 
e raríssimas, tiveram o infortú-
nio de serem infectadas naquela 
oportunidade e  tiveram o mes-
mo  destino agora, e por pura 
graça de Deus sobreviveram, 
Isso foi mostrado pela impressa 
como algo sobrenatural, o que 
na verdade, não deixa de ser.

O que se notou neste pro-
cesso todo, foi a fraqueza do 
homem em enfrentar as dificul-
dades, ao mesmo tempo o seu 
desnorteamento acerca das ne-
cessidades urgentes. Muito se 

O CHORO DO MUNDO

falou, mas pouco se fez. O que 
presenciamos foi a politização 
dos fatos, sem se importar com 
a agonia de um povo, que muitas 
vezes não acreditava que poderia 
estar bem perto. O material mais 
importante nestes tempos, a in-
formação correta e útil passou a 
ser um campo de batalha por mí-
dias opostas, cada uma dentro do 
seu interesse. O que menos se 
preocupou foi com o ser humano. 

O totalitarismo de um poder 
público desvirtuado, provocou 
prejuízos financeiros e psicoló-
gicos, onde tolheram o direito 
ao trabalho e o culto a sua fé, 
quando impôs um fechamento to-
tal sem que houvesse uma com-
provação cientifica, provocando 
o enfraquecimento da sociedade 
como um todo.

Acompanhamos uma batalha 
enorme de bispos e padres, em 
determinadas regiões, para abrir 
suas igrejas e permitir aos fiéis 
um alivio das almas sedentas por 
um alimento espiritual que lhe 
permitisse amainar um pouco de 
sofrimento de tantos absurdos. 

O que se viu foi um planeta 
sangrando e chorando por mui-
tas perdas inesperadas. Além de 

amigos parentes, irmãos pais 
e mães, se viu muitos sacer-
dotes e bispos sendo tragado 
pelo abismo entre a ciência e a 
agressividade desta peste que 
se instalou. 

Um ano que parecia pro-
missor para o Conselho Nacio-
nal Serra do Brasil - CNSB, se 
transformou de forma tal, que 
precisou ser reinventado, para 
que não ficássemos a mercê 
de um barco à deriva, reuniões 
não presenciais, tiveram que ser 
realizadas, comunidades mais 
atuantes, buscaram maneiras 
diferentes de permanecer trabal-
hando e se comunicando pela 
causa vocacional, a própria dire-
toria precisou vencer obstáculos 
até então inimagináveis.

Mas acredito que estes olhos 
marejados do planeta, nos inspi-
rou a buscar forças e colocar em 
prática o lema de São Junípero 
Serra “Siempre Adelante” e es-
tamos chegando ao fim do ano 
com algumas realizações que no 
início do ano parecia impossível. 
Que venha um ano melhor para 
todos.

       IS. Luiz Albino de Paiva
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A Comunidade Serra de Brasília 
(DF), que recebeu sua Carta de 
Agregação ao Serra Internacional 
em data de 17 de outubro de 1972, 
sempre foi um modelo. Tenho muitas 
e gratas lembranças de encontros 
e reuniões lá realizadas. Destaco, 
por exemplo, os dois extraordinários 
Congressos Sacerdotais lá realiza-
dos em outubro de 1974, o primeiro 
e, em agosto de 1986, o segundo. 
Juntamente com o primeiro Congres-
so, igualmente, a realização da VII 
Convenção Nacional. Foram acon-
tecimentos que marcaram profun-
damente a presença do Movimento 
Serra, no Brasil. 

Lá estive, em outras ocasiões, 
participando de reuniões do Conselho 
Nacional Serra do Brasil, quando seu 
presidente era o grande amigo Do-
mingos Sávio de Oliveira (2006/2010). 
Fomos, então, eu e outros direto-
res do CNSB, recebidos na própria 
residência do Domingos Sávio e sua 
dileta Esposa Rita Liani, uma criatura 
de Deus. Quanta saudade daqueles 

prósperos anos para o Movimento 
Serra do Distrito 106.

Recentemente lá estive partici-
pando, primeiro de reunião e, por 
último, com grande alegria, da 
RENOVAÇÃO da Comunidade Serra 
de Brasília, quando, nossa querida 
IS Célia Regina Sócio Queirós, atual 
Coordenadora do Regional OESTE, 
hospedou, em sua própria casa, a 
nós e ao casal Roberto e Ester Abi-
calaffe, atual Presidente do CNSB. 
A Missa Solene de posse dos novos 
membros da comunidade, agora 
totalmente restaurada, foi presidida 
pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, 
Dom Sérgio da Rocha. Um aconteci-
mento simplesmente extraordinário e 
singular. 

Quero de modo muito particular e 
especial, lembrar aqui, da Comuni-
dade Serra de Brasília, um de seus 
fundadores, o especial amigo Geraldo 
Silva, por várias vezes, seu Presiden-
te. Tinha eu respeito e admiração por 
esse GRANDE serrano. Participei de 

Geraldo Silva

       Agregado ao Serra Inter-
nacional em 04 de outubro de 
1967, dia da festa de São Fran-
cisco de Assis, o Serra de São 
Paulo, completou 53 anos de 
trabalho pela causa vocacional, 
com muito esforço, carinho e 
dedicação.
     É um momento muito impor-
tante, pois mesmo nesta época 
de pandemia, vem se rejuve-
nescendo com adesão de novos 
membros para cerrar fileiras. 
Todos rezemos pelo sucesso e 
continuidade deste pujante serra, 
para que continue rejuvenescen-
do e crescendo em quantidade e 
qualidade de seus membros.
    Desejamos sucesso nesta 
renovação. Que continue sempre 
vigoroso e atuante.
    Feliz aniversário
    Maria, Mãe e Rainha das Vo-
cações. 
    Rogai por nós.

COMUNIDADE SERRA DE SÃO PAULO   

reuniões por ele presididas, senti, en-
tão, quanto ele amava e se dedicava 
ao então Serra Clube de Brasília. Se 
somos, hoje, levados a lamentar sua 
perda, também estamos cientes de 
que, no céu, temos mais um verda-
deiro modelo de serrano a interceder 
pelo nosso Serra do Brasil e por todos 
nós que continuamos a cumprir a 
missão que, também dele, foi um dia.

     
 IS. Ulysses Sebben
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Em 2009, o movimento serra de 
Formosa (Formosa e Formosin-
ha), mais precisamente no mês de 
agosto, proporcionou aos serra-
nos de todo o Brasil a realização 
do XX Congresso Sacerdotal, que 
por coincidência ou não, também 
foi um ano de pandemia. Naque-
la oportunidade enfrentávamos a 
chamada gripe suína, envolvendo 
um vírus denominado H1N1, que 
durou de janeiro de 2009 e agosto 
de 2010.

Embora naquela oportunida-
de a pandemia não tenha tido a 
mesma intensidade que a de hoje, 
ela trouxe algumas preocupações 
para a sociedade. Houve muita 
apreensão e medo da contami-
nação e por isso, os cuidados fo-
ram redobrados assim como nos 
dias de hoje. 

Nós que preparávamos há me-
ses a realização do congresso, 
vimos se aproximar os dias com 
muita inquietação, porque era o 
momento em que ela se mostrava 
mais perigosa, com um número de 
infecção maior do que os meses 
anteriores. Na medida que os dias 
iam chegando, nos deparávamos 
com o não crescimento dos inscri-
tos e grupos fechados prometidos, 
embora não inscritos, cancelando 

Em um ano de pandemia...
as suas vindas. As pessoas não fa-
ziam suas inscrições, com medo de 
não poder vir, a sua participação era 
desestimulada em razão da pande-
mia.

Por outro lado, confiávamos na 
providência divina, e mantínhamos o 
nosso cronograma de realização, se 
preparando adequadamente, quando 
tivemos que adquirir vasto estoque 
de álcool em gel, para a higienização 
dos lugares das pessoas e dispo-
nibilizar para o uso de todos, além 
garantir a presença de enfermeiros 
o tempo todo, para algum caso de 
emergência. Essas medidas garan-
tiram a segurança de quem veio, 
mas não impediu que muitos de nós 
serranos tivesse a oportunidade de 
ouvir vários bispos e religiosos de 
nossa região.

Ainda assim, contamos com a 
presença de 161 membros de comu-
nidades serras de todas as partes, 
01 arcebispo, 04 bispos, 15 religio-
sas, 32 padres e 27 seminaristas. 
Contamos ainda com a colaboração 
de leigos não serranos, 40 pessoas 
participantes de corais que contribuí-
ram cantando as missas, 81 pessoas 
participantes de grupos culturais que 
apresentaram atividades lúdicas, 
para mostrar nossa cultura durante o 
evento.

O Congresso com o tema “servidor 
da Palavra” e o lema “ai de mim se 
não evangelizar” 1 Cor. 9,16, aconte-
ceu com grande graça, oportunidade 
em que  crescemos no conhecimen-
to, através de exposições feitas por 
Dom Paulo Roberto Belloto, abrindo o 
congresso com a palestra tema, onde 
afirmou que o congresso estava em 
sintonia com o XII sínodo dos bispos 
realizado em Roma em 2008, também 
com o ano sacerdotal  convocado pelo 
Papa Bento XVI entre junho de 2009 a 
junho de 2010, com o tema “Fidelidade 
de Cristo, Fidelidade do Sacerdote”. 
Na palestra ele destaca três aspectos 
do relacionamento do sacerdote com 
a palavra: “ele é homem de palavra, 
homem da palavra e homem ante a 
palavra”, inspirado no livro “Espiritua-
lidad del sacerdote diocesano”, do Pe. 
Indalecio Gómez Varela.

Através de nossos IS. Sebben, Gi-
naldo e Edgard Pimentel, ouvimos 
sobre a espiritualidade do movimento 
serra.

Ouvimos a Irmã Maria Augusta do 
Colégio Sagrado Coração de Jesus de 
Formosa, falar sobre o “Sim de Maria” 
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e do Pe. Joaquim Regis Filho jun-
tamente com seminaristas medi-
tando o terço vocacional

Tivemos ainda a palestra de 
Dom João Braz de Avis, na opor-
tunidade arcebispo de Brasília, 
hoje prefeito da Congregação e 
Sociedades da Vida Apostólica 
no Vaticano, falando sobre o perfil 
de Jesus - Vocação e Santidade e 
por fim  o então Diácono provisó-
rio Hélio Cordeiro dos Santos falar 
sobre retrospectiva vocacional da 
diocese de Formosa. Hoje o Pe. 
Hélio é orientador do Seminário 
Maior de Brasília, representando 
Formosa.

Contamos ainda com as pre-
senças de Dom Hilário de Pinho, 
na época bispo de Jataí – GO, 
Dom João Wilk Bispo de Anápolis, 
Presidindo as missas de encerra-
mento do dia e João Evangelista 
Martins Terra Presidindo a missa 
de encerramento congresso.  

O fato é que apesar da pan-
demia da época, realizamos um 
venturoso congresso, com organi-
zação ímpar, onde a presença de 

arcebispo, bispos, padres, religio-
sos, religiosas, diáconos, leigos 
em geral mostraram que mesmo 
em momentos difíceis não deve-
mos desistir, mas sim se organizar 
de forma consciente respeitando 
as normas de segurança.

Isso foi provado agora, nesta 
nova pandemia. Mesmo impe-
dido de se reunir em função da 
proibição de aglomerações, mui-
tas comunidades foram capazes 
de se reinventar. Reuniões foram 
realizadas, encontros de espiritua-
lidade se materializaram, lives vo-
cacionais aconteceram, homena-
gens ao dia dos padres teve seu 
espaço, comunidade com peregri-
nação de imagem rezando o gru-
po dos 31 organizou para que a 
peregrinação continuasse de for-
ma virtual com a imagem em uma 
casa de um serrano, o qual, coor-
denava a programação, nunca se 
falou tanto pelas redes sociais, 
enfim o leigo serrano encontrou 
de alguma maneira uma forma de 
continuar sua atividade, de manter 
estreita a relação e amizade ver-
dadeira entre os membros .  Tudo 

isso prova que a gratuidade de Deus, 
nos capacita nos momentos importan-
tes e necessários.

O sucesso do evento foi constata-
do através das avalições respondida 
ao final do congresso, em questionário 
elaborado com 25 questões relativas 
organização em quesitos abordando 
conteúdo, organização e satisfação 
dos participantes, tendo atingindo 
uma média superior a 9 numa escala 
de 0 a 10. Ficou mais evidente ainda 
ao espaço livre do questionário onde 
cada um poderia fazer comentários, 
registrar sua crítica, elogio e ou suges-
tões para outros congressos, quando 
houve muitos registros positivos.

Digo tudo isso, para lembrar que 
mesmo em momentos difíceis sem-
pre há uma saída e sempre encon-
tramos uma forma de continuar nos-
sa missão. São Junípero nos inspira 
sempre andar pra frente.

IS. Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação, Editor e dis-

tribuidor da Revista
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- COMUNICADO 04/2020 -
O Presidente do Conselho Nacional Serra do Brasil, no uso das 

atribuições que lhe compete e após uma nova sugestão do Secre-
tário Executivo e de alguns diretores, resolve deixar s/efeito o CO-
MUNICADO Nº 03-2020 de 28 de setembro, publicado no Site do 
C.N.S.B e decide: 

Considerando a nova alteração na programação dos Eventos na 
forma “on line” a serem realizadas no sábado e no domingo, nos 
dias 14 e 15 de novembro e, em razão das modificações tomadas, 
RESOLVE e DETERMINA ESTE NOVO E ÚLTIMO COMUNICADO A 
RESPEITO:

- Ficam confirmadas as realizações da XXXª CONVENÇÃO NA-
CIONAL e da 33ª ROMARIA NACIONAL DO MOVIMENTO SERRA DO 
BRASIL nos dias 14 e 15 de novembro do corrente, sábado e domin-
go, na forma “on line”, de vídeo conferência ou live, assim especi-
ficadas: 

     a) No período da manhã do dia 14 de novembro, sábado, com 
início às 9h, será realizada a XXXa. CONVENÇÃO NACIONAL, com 
programa próprio organizado pela diretoria do CNSB.

     b) No período da manhã do dia 15 de novembro, domingo, 
com início às 10h, será realizada a 33ª. ROMARIA NACIONAL dire-
tamente de Aparecida-SP, também com programa a ser organizado 
pela diretoria do CNSB.  

Ficam revogadas as disposições em contrário desta decisão ou 
comunicado, que entrará em vigor a partir da data de sua publi-
cação.

           Guarapuava, 20 de outubro de 2020

Roberto Abicalaffe 
Presidente do Conselho Nacional Serra do Brasil. 


