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“Toda vocação sacerdotal é um grande mistério, um dom que supera 
infinitamente o homem.” (São João Paulo II)

        Um dos momentos mais sublimes da ordenação é a unção das mãos do neo 
ordinando. Apesar do momento difícil em que passamos e graças a tecnologia foi 
possível acompanhar por esse Brasil afora inúmeras ordenações, e assim foi possí-
vel ver este ato tão representativo que é quando o Bispo após rezar a prece de 
ordenação, reveste- se o eleito com a estola sacerdotal e a casula. Em seguida, de 
joelhos, a palma das mãos do ordenado é ungida pelo bispo com o óleo do santo 
Crisma.
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FELIZ ANO NOVO!
“O calen-

dário é uma 
advertência 
do tempo 
para o ho-
mem. As úl-
timas horas 
de um dia 
prenunciam 
as primeiras 
do dia se-

guinte. É assim com os dias, os meses, os anos, os séculos e 
milênios. Assim tem sido durante o longo passeio orbital deste 
planeta na estrada que o mantém preso ao magnetismo do 
Sol.

Mas, os poetas são unânimes em afirmar que estamos sub-
metidos as fatalidades das mudanças. Eles mesmos, entretan-
to, ensinam que esse impulso renovador se produz no interior 
de cada um de nós.

Dessa forma, o Ano Novo não será dádiva de um novo tem-
po, mas construção de cada um. Há um verso do bom e fre-
quentado Fernando Pessoa que define o que será, como de-
pendência do que somos ou fazemos: “Entre a árvore e o vê-la 
/ onde está o sonho?”... “Entre o que vive e a vida, / pra que 
lado corre o rio?”

Vemos aí que a vida, em seus vários aspectos, resulta do 
curso que imprimimos à nossa trajetória; e que a paisagem 
exterior é projeção de nossos sonhos. 

O Evangelho que, para nós, constitui uma proposta de per-
manente ascensão, traz-nos a lição do Sermão da Montanha, 
convocando-nos ao processo de mudança interior: “Ouviste 
que foi dito” - o tempo de antes. “EU, porém, Vos digo” - o tem-
po de hoje. Para o Evangelho, pois, o novo é uma construção 
que nos cabe empreender, aplicando, disciplinadamente, o 
que sua generosidade nos ensina.

Vamos construir um tempo novo. Vamos renovar nossas es-
peranças. Juntemos nossas parcelas de amor, dedicação, boa 
vontade, e nada resistirá ao encanto dos dias que hão de vir.

SEMPRE A FRENTE, JAMAIS RETROCEDER!

QUE DEUS NOS ABENÇOE! 

   Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
             Presidente do CNSB

                   2021 - 2022
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Página da Memória

IS Ivo Benedet, Presidente do CNSB, de Florianópo-
lis (SC), em visita ao Serra de Caieiras (SP). Com ele 
a Coordenadora Distrital 112 IS Janete de Barros e 
serranos.

Irmão Serra presidente da Comunidade de Nova 
Venécia (ES), por ocasião da Festa de Agregação. 
Na sala de palestras a frase acima “Não me espe-
rem para a colheita, estarei sempre semeando”.

Comunidades Serra de Caçapava (SP), quando recebiam as 
Cartas de Agregação, graças ao extraordinário trabalho de 
expansão do IS Cristino Gilmar do Nascimento, Coordenador 
Distrital 113.

Pe. Giovanni Rochia (João Rocha) Reitor do Santuário da Santís-
sima Trindade, de Guarapuava (PR), quando falava aos serranos 
participantes de Encontro de Formação e Espiritualidade do 
Distrito 168.

IS Francisco de Assis Gurgel de Castro e esposa, quando parti-
cipavam da 29ª. Convenção Nacional do Movimento Serra, em 
Florianópolis (SC), em 2014.

IS Hermes Antunes da Fonseca e Avelino Denardi com suas espo-
sas. Eram membros da Comunidade Serra de Guarapuava, PR
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Na profissão de fé, o Credo, pro-
clamamos que Jesus “desceu do céu, 
se encarnou no seio da Virgem Maria 
e se fez homem”. Esse “fazer-se ho-
mem” de Jesus nos encanta porque 
o torna muito próximo de nós. Supe-
rando certa apresentação distorcida 
da pessoa de Jesus que o descreve 
já completo, desde o seu nascimento, 
como se se tratasse de um “menino 
prodígio” por ser Filho de Deus, de-
vemos nos ater a quanto os próprios 
evangelhos nos apresentam a respei-
to dele. 

Sintomática neste sentido é a afir-
mação do evangelista Lucas, que 
como médico sabia compreender 

melhor a pessoa humana em todas 
as suas dimensões, também a fisioló-
gica e psicológica, quando a respeito 
de Jesus diz: “O menino foi crescen-
do, ficando forte e cheio de sabedo-
ria. A graça de Deus estava com ele.” 
(Lc 2,52). 

Afirma-se aqui um verdadeiro cres-
cimento de Jesus, uma progressão 
rumo à maturidade: isso quer dizer 
que Ele aprendeu a ser homem, se fez 
homem aos poucos, como todos nós, 
assumindo deste modo plenamente a 
nossa natureza. E neste crescimento, 
a graça de Deus estava com Ele. À 
primeira vista, estas afirmações pa-
recem óbvias. Acontece, porém, que 
elas trazem consequências importan-
tes e sérias na nossa vida e na vida 
de cada homem e mulher que se di-
zem discípulos de Jesus. 

Em primeiro lugar aceitar a huma-
nidade de Jesus e o seu crescimen-
to significa colocar como alicerce do 
caminho do discipulado uma huma-
nidade sadia e trabalhar a vida toda 
para se tornar “homem” ou “mulher” 
humanamente dotados de equilíbrio e 
de sabedoria. 

É um desastre para uma pessoa 
disfarçar falhas na sua humanidade 
cobrindo-as com o manto da religião: 
agindo assim ela só cria desequilí-
brios perigosos para si própria e para 
quem convive com ela. Não dá para 
acobertar sérias deficiências psicoló-
gicas com o multiplicar-se de orações 
e práticas religiosas: desta feita co-
locam-se em realce expressões de 
esquizofrenia que desestruturam as 
pessoas e podem estragar relacio-
namentos familiares e comunitários. 
Uma pessoa religiosa, mas “des-hu-
mana”, não presta um bom serviço à 
causa do evangelho e da sua Igreja. 

Antigamente se afirmava que a 
graça supõe a natureza e nela se ali-
cerça. Temos a impressão que hoje 
se alcem muitos vôos místicos, ou 
melhor, “pseudo-místicos”, ignorando 
por completo ou em parte a humani-
dade das pessoas, seu crescimento 
gradativo e suas fragilidades ou fe-
ridas que precisam de tempo e pa-
ciência para serem curadas, exigindo 
grande esforço e lento trabalho de 
transformação. 

Há também quem despreze tudo 
aquilo que não tem a marca e o ró-
tulo do sagrado, considerando como 

pertencente a Deus e abençoado so-
mente o que se asperge com água 
benta e tem a oração de um ministro. 
Assim facilmente se esquece que tem 
realidades já abençoadas pela sua 
própria bondade intrínseca, como por 
exemplo, o amor humano que em si 
já tem a marca da presença de Deus 
e, portanto, é impregnado da benção 
de Deus Criador e Pai e a Ele bendiz. 

O relato da criação no livro de Gê-
nesis repete a cada ação de Deus 
Criador: “e viu que era bom!” e, depois 
de criar o homem e a mulher, afirma: 
“e viu que era muito bom!” Esta bon-
dade intrínseca das criaturas é já a 
benção de Deus e continua existindo 
hoje também, apesar do estrago feito 
por nós, assumido pela humanidade 
de Jesus e por ele redimido enquanto 
Filho de Deus. Por isso é necessário 
reconstituir a humanidade para que a 
graça seja fecunda e tudo retorne a 
ser “muito bom”. 

O cristão, enfim, é chamado a va-
lorizar tudo quanto de positivo a hu-
manidade vivencia e produz e a dar 
as mãos a “todos os homens e mul-
heres de boa vontade” como afirmam 
os papas no início de suas encíclicas, 
a partir de São João XXIII, porque 
construir um mundo mais humano já 
é o início da construção do Reino de 
Deus. 

Quando São Paulo VI, o primeiro 
papa a visitar a ONU em 1965, quis 
definir a Igreja e seus pastores diante 
dos representantes dos povos, usou 
estas palavras: “nós peritos em hu-
manidade”. É um elogio para cada 
pessoa, mas sobretudo para um dis-
cípulo de Jesus, afirmar dele que é 
uma pessoa rica em humanidade. 

Hoje, mais do que nunca, é muito 
importante que sejamos “peritos em 
humanidade” não esquecendo, nem 
tampouco menosprezando aqueles 
gestos e atitudes de amabilidade, de 
respeito, de acolhida, de diálogo, de 
alegria, de perdão e reconciliação, 
de construção da paz que fazem de 
cada ser humano, a exemplo de Je-
sus, pessoa de Deus porque profun-
damente humana. E a graça de Deus 
estará conosco! 

Crescer em humildade



22 Revista O Serra  nº 144 - fevereiro de 2021

Participação da Comunidade Serra de São Joaquim da Barra na novena de Nossa Senhora das 
Graças de 2020, no dia que o Serra foi responsável. Realizado no Ginásio de esportes da cidade. Da 
direita para esquerda temos o padre Marquinho, padre Pinheirinho de São Paulo e no centro padre 
Jaysson com alguns membros da Comunidade

Acontecimentos-III

Um Natal de luz e bençãos pra todo Movimento Serra. Paz e harmonia em nossas ca-
sas .  Comunidade Serra da Imaculada Conceição - Moreno/PE

Em tempos de pandemia, uma das formas de fazer a no-
vena do natal, fui a utilização da tecnologia. Aqui vemos a 
família e amigos do Secretário executivo Ulisses Sebben

Aconteceu em fevereiro de 2020, um mês antes da Pandemia, con-
duzido pelo Pe. Sérgio. e seminarista Henrique, na comunidade São 
Sebastião, hora santa vocacional com as presenças das Comunidades 
Serras Camomilas Vocacionais e São Sebastião. Volta Redonda - RJ

Diocese de Formosa, celebra os 23 anos da morte do seu 
Primeiro Bispo Dom Victor Tielbeek, (Dom Victor João 
Hermano Joaquim Tielbeek, SSCC)  completado no dia 24 
de dezembro.

  Movimento Serra de 
Moreno-PE. Realiza 
procissão motoriza-
da em 8 de dezem-
bro de 2020.
   Sempre haverá 
uma maneira de 
divulgar o trabalho 
vocacional mesmo 
em época de pan-
demia.
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Uma das leituras da litur-
gia de hoje, 30 de novem-
bro, dia de Santo André, é 
um trecho do capítulo 10 da 
Epístola aos Romanos onde 
o Apóstolo Paulo ensina:

13De fato, todo aquele 
que invocar o nome do Sen-
hor será salvo.14 Mas como 
invocá-lo sem antes crer 
nele? E como crer sem an-
tes ter ouvido falar dele? E 
como ouvir sem alguém que 
pregue?15E como pregar 
sem ser enviado para isso?

 
Lendo esta passagem me 

ocorreu acrescentar uma in-
dagação que se vincula ao 
apostolado vocacional do 
Serra:

como ser enviado se não 
houver quem peça? 

O próprio Jesus ofere-
ce a resposta quando diz 

nos Evangelhos de Mateus 
(9, 38) e de Lucas (10, 2): 
“Rezai ao Senhor da messe 
para que mande operários”.

 
Ainda sobre o mesmo 

ponto e também no dia de 
hoje, o Ofício das Leituras 
traz São Carlos Borromeo 
(1538-1584) - jesuíta, Car-
deal de Milão e primeiro bis-
po a fundar seminários para 
a formação de sacerdotes - 
ensinando em uma de suas 
inúmeras Cartas Pastorais:

 
“A Igreja deseja ardente-

mente fazer-nos compreen-
der que o Cristo, assim 
como veio uma vez ao mun-
do como homem, também 
está pronto a vir de novo, 
a qualquer momento, para 
habitar espiritualmente em 
nossos corações com a pro-

São Paulo, Carlos Borromeo e o Serra 
fusão de suas graças, se fo-
rem removidos os obstácu-
los de nossa parte.”

 
Esses obstáculos são 

muitos e de naturezas variá-
veis.  O Evangelho de Ma-
teus (Mt 13, 53-58) fala so-
bre sua gravidade, a ponto 
de impedir que Jesus faça 
milagres em Nazaré, sua ci-
dade.

 
O Serra também enfrenta 

muitos obstáculos. Por isso, 
sempre que tenho oportuni-
dade repito uma frase pro-
ferida em 1987 na cerimô-
nia de entrega da Carta de 
Agregação do Serra Clube 
de Clevelândia (PR) e que 
ajuda a compreender a di-
mensão das dificuldades 
encontradas pelos que se 
engajam no trabalho em fa-
vor dos seminários e dos 
seminaristas.

 
“O Serra Clube promove, 

no seio da Igreja, o movi-
mento espiritual para im-
pedir que esmoreçam as 
vocações religiosas que o 
Espírito Santo faz surgir 
no coração dos jovens que 
desejam abraçar a vida sa-
cerdotal”.

 
Esta expressão não é 

minha, mas de meu avô, So-
bral Pinto, também Serra e 
falecido há exatos 29 anos, 
que os mais antigos conhe-
ceram, até pessoalmente.

    IS. Roberto Sobral
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Acontecimentos - II

CS Belém Fátima 
com o Assistente 
Eclesiástico, Pe. 
Sílvio Trindade.

      O Movimento Serra do distri-
to 164 da diocese de Cachoeiro de 
Itapemirim, Espírito Santo, se re-
uniram no dia 03 de dezembro de 
2020, para a Celebração Eucarísti-
ca, na Igreja Matriz São Sebastião 
do Aquidabam. O celebrante Padre 
Alcy, reitor do Seminário Bom Pastor 
e Assistente Eclesial do movimento.
Juntos demos graças a Deus pelo 
decorrer do ano de 2020. Pedindo 
as bênçãos para 2021, que possa-

mos estar juntos em orações e ações vencendo as batalhas e desafios, na certeza que pela 
força do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida caminhando com Jesus 
seguiremos com nossa missão.

Live da festa do seminário com a presença do Padre Antnio 
Maria, na festa do Seminário Santo Oscar Romero junto com o 
Seminário Propedêutico Sagrada Família, em 10 de outubro na 
Paróquia Santo Antônio  em Volta Redonda.

Comunidade Serra São João Paulo ll iniciando as ativi-
dades, tem como Coordenador Sebastião Barbosa.

Comunidade Serra 
Nossa Senhora Apare-
cida Bairro Vale Verde. 
Volta Redonda EF. 
26/10/2020, tem como 
Coordenador Nestor 
Lemos.

Comunidade Serra Nossa Sra dos Remédios participou do 
Cerco de Jericó em favor das Vocações, que aconteceu en-
tre os dias 08 e 14 de novembro com a participação de toda 
comunidade, Assistente Eclesiástico padre Ronaldo.

Seminaristas do 
Seminário Maior .
Dom Luiz Henrique, 
reitor e padres Jú-
nior e  Alércio.
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A paz de Cristo, queridos irmãos do 
Movimento Serra 

Depois de pensar o que deveria 
escrever, achei por bem dar a minha 
experiência vocacional, a história do 
meu chamamento. Tentarei ser breve! 

Antes, de mais gostaria de me 
apresentar. Sou o Padre Lúcio Lopes 
dos Santos. Tenho 39 anos. Pertenço 
ao clero da Diocese de Lisboa. Fui 
ordenado no dia 02 de julho de 2017 
na Igreja de Santa Maria (Mosteiro 
dos Jerônimos). Nos três primeiros 
anos do meu ministério, estive como 
vigário paroquial. Desde o dia 20 de 
setembro passado sou pároco de três 
paróquias. 

Tudo tem um começo! A minha 
primeira experiência vocacional, foi 
num encontro de liturgia, em 1996, 
na minha paróquia de origem - Divino 
Espírito Santo de Planaltina-GO. Um 
grupo de seminaristas desafiaram-me 

a fazer uma experiência no Seminário 
Menor de Formosa-GO. Depois de 
uns encontros vocacionais, estive 
dois anos no seminário. Foi um pe-
ríodo muito bom, porém resolvi sair. 
Sentia que a minha vocação passava 
pelo matrimônio. 

Já fora do seminário, continuei os 
estudos, tinha o desejo, como qual-
quer jovem de tirar um curso superior 
e ter um trabalho, namorar, casar, 
etc. Mas no fundo sentia algumas 
frustrações e uma espécie de insatis-
fação, o que me fez perder o gosto 
pela Igreja e pela vida cristã. Foi nes-
te período que, a convite de uns ami-
gos, comecei a fazer uma experiência 
eclesial forte dentro do Caminho Neo-
catecumenal. Passados quatro anos, 
em 2004, senti novamente o chama-
do. Já estava quase terminando o meu 
curso na universidade, tinha trabalho, 
tinha namorada. Por isso que entrei 

Carta ao Serra Club
numa luta durante uns dois anos. No 
fundo esta luta consistia entre fazer a 
minha vontade, isto é, seguir o meu 
plano de felicidade (no qual eu pen-
sava que estava a felicidade!) e fazer 
a vontade do Senhor, seguindo-o. Fiz 
um tempo de missão no Recife numa 
equipe itinerante de evangelização 
do Caminho Neocatecumenal, depois 
em um retiro (convivência) na Itália, 
fui enviado ao Seminário Internacio-
nal Diocesano Redemptoris Mater 
Nossa Senhora de Fátima em Lisboa 
para começar os estudos. Foi um pe-
ríodo muito bom, mas de muitos com-
bates na fé e com a vocação

Depois de quatro anos de estudo, 
fui enviado em missão à Espanha, 
onde estive acompanhando um padre 
durante um ano. Após Espanha fui en-
viado ao México por dois anos. Todo 
esse tempo de missão foi uma ajuda 
para o meu discernimento vocacio-
nal. Terminado o período de missão 
regresso ao seminário para terminar 
os estudos de Teologia. Fui ordena-
do diácono no dia 08 de dezembro de 
2016. 

Depois de tudo isso, posso dizer 
que a vocação é do Senhor, não fui 
eu que O escolhi, mas foi Ele que me 
escolheu. Estou agradecido, a Deus 
pela vocação, pelo ministério sacer-
dotal. Sei que foi muito importante a 
ajuda de tantas pessoas que contri-
buíram para que se completasse a 
obra do Senhor: nos primeiros anos, 
as Comunidades Serras de Formosa 
e Planaltina foram fundamentais com 
o seu acompanhamento e oração. 
A todos muito obrigado e rezem por 
mim, 

Pe. Lúcio Lopes dos Santos
(O Pe. Lúcio é filho da IS. Rita 

Lopes dos Santos, Presidente da Co-
munidade Serra de Planaltina – GO)
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A c o n t e c i m e n t o s

      Missa solene, presidida por Dom Jacinto Bergman, na qual os 
seminaristas Valdemar, Wilian e Augusto receberam, respectiva-
mente: as Ordens Sacras e o acolitato. Presentes os membros da 
Comunidade Serra Alcides e Eni Dachery, ex-presidente do Con-
selho Nacional; Oraida Medeiros, coordenadora do Distrito 115 e 
Corina Pestano, diretora social da Comunidade; juntamente com 
o padre Hamilton Centeno, assistente espiritual do Serra Pelotas 
e atual reitor do Seminário São Francisco de Paula. (18/11/2020).

Em 22 de novem-
bro 2020, três semi-
naristas receberam 
o Ministério do Aco-
litato sendo Mayron, 
Daniel, e Iago, em 
missa presidida pelo 
bispo diocesano 
Dom Luiz Henrique. 
Movimento Serra 
marcou presença.

A Comunidade Serra de San-
to Antão/Pernambuco, na So-
lenidade de admissão de 15 
Seminaristas na Ordem Sacra, 
da Arquidiocese de Olinda e 
Recife, presidida por D. Fer-
nando Saburido, Arcebispo de 
Olinda e Recife.

Comunidade Serra Jesus de 
Nazaré - Volta Redonda RJ.
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Irmãs Ursulinas completam 25 anos 
de presença no Brasil

No dia 3 de dezembro de 2020, no município de 
Primavera, em Pernambuco, a comunidade das 
irmãs Ursulinas de Maria Virgem Imaculada, ce-
lebraram a Eucaristia em ação de graças pelos 
25 anos de presença da congregação no Brasil. 
A missa aconteceu no Centro de Evangelização 
Padre Francisco Della Madonna – nome do fun-
dador da congregação, tendo como celebrante 
principal, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olin-
da e Recife, Dom Limacêdo Antônio da Silva.
O Instituto das Irmãs Ursulinas de Maria Virgem 

Imaculada, tendo como carisma a Simplicidade e 
Pobreza, foi fundado em Gandino, na Itália, no dia 
03 de dezembro de 1818, pelo padre Francisco 
Della Madonna. Onze religiosas de Gandino as-
sumiam a missão da formação cristã e civil das 
jovens da cidade.
As Ursulinas chegaram ao Brasil no dia 07 de no-
vembro de 1995, a convite do Arcebispo Metropo-
litano de Olinda e Recife, Dom José Cardoso So-
brinho, para abraçar a missão de Evangelização 
nas áreas canavieiras. As primeiras a chegarem no município de Primavera foram Ir. Albarosa Gal-

biati e Ir. Cherubina Ravanelli, em 03 de dezem-
bro de 1995. Puseram-se com alegria a serviço 
das pessoas mais pobres e simples, atendendo 
as crianças, a juventude, os doentes e as famílias 
e visitando as comunidades dos engenhos da re-
dondeza de Primavera, como Frexeiras, Escada 
e Amaraji. As Irmãs Ursulinas chegaram na cida-
de do Moreno a convite do Mons. Maurício Diniz, 
onde mantém uma Casa de Formação, atuando 
com a Comunidade Serra da Imaculada Conceição 
na Pastoral Vocacional. 

As religiosas Ursulinas são presença forte na evangelização de 
jovens e na vida paroquial nas cidades de Primavera e Moreno. 
Em Primavera, está sendo construída uma unidade feminina da 
Fazenda da Esperança, que vai contar com o serviço das irmãs 
para evangelização e orientação das futuras acolhidas – no intuito 
de recuperar sua saúde 
física e espiritual, afas-
tando-as da dependên-
cia das drogas.

IS. Marcílio Augusto.
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Faleceu no dia 02/01/2021 com 100 anos o 
nosso IS.  ALCINO DOMINGUES.

Foram muitos anos, atuante membro da C. SERRA 
de APARECIDA, onde foi Presidente, Governa-
dor do Distrito 113 e Secretário da DE do CNSB 
de 1999 a 2000.

Homem de profundas convicções religiosas e 
de grande Amor ao Movimento Serra.

Deixa esposa, Dona. MIRIAN e filhos José e 
Stela.

Descanse em paz, intercedendo pelo nosso 
Movimento e por todos nós seus Irmãos e Irmãs 
SERRA. 

Faleceu no 03/01/2021 o nosso Irmão Serra Jayme 
Nalym Duarte Leal. Que o Bom Deus o acolha em Seu 
Coração Misericordioso de Pai.

 Sentiremos sua falta grande e amado amigo, padrinho 
do nosso Serra São José Sempre nos incentivando a ja-
mais retroceder.

Temos a certeza que Deus o acolheu em seus braços 
por tudo que fez muitos anos atendendo, rezando o terço 
na Rádio Evangelizar, missas, compartilhando, doando, 
fortalecendo, atendendo os seminaristas e sacerdotes e 
muitos grupos do Movimento Serra no Brasil.

Seu exemplo e dedicação será lembrado e seguido por 
muitos serranos.

São Junípero Serra está com você, alegre por sua dedi-
cação ao Movimento Serra.

Descanse em paz grande amigo!
Nossas orações e forças à família! Comunidade Serra 

São José dos Pinhais-PR.

FALECIMENTOS

Posse da Comunidade Serra de Mineiros - GO

Dia 8 de janeiro de 2021, em celebração eucarística na 
igreja São Bento, presidida pelo assistente eclesiástico Dom 
Thiago, às 19h, tomou posse a nova diretoria para biênio 
2021/2022, com a presença de vários membros da Comuni-
dade Serra de Mineiros-GO.

Concomitante a posse da diretoria também tomou posse 
o Coordenador do Distrito 161 o IS. Hamilton e Juscineide, 
para o biênio 2021/2022. À nova diretoria a ao casal coor-
denador o maior estímulo de realizar uma boa gestão neste 
período.

       O Segundo da direita para esquerda.
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Parece-me que os antigos e me-
dievais eram muito mais sensatos 
ao aceitarem o fato de que a maio-
ria dos homens e mulheres queriam 
se casar, seguindo sua inclinação 
como os animais racionais, e apenas 
alguns ousariam “colocar tudo em 
risco” por Cristo, deixando para trás 
os três bens mais valorizados pela 
natureza humana: independência ou 
autodeterminação, bens materiais e 
uma família (cônjuge e filhos). Pare-
cia não haver nenhum sentimento de 
vergonha em não seguir a vida supe-
rior, nem qualquer tentativa de igualar 
todos os estados por medo de ofen-
der alguém. Talvez isso vá de mãos 
dadas com uma sociedade que era 
hierarquicamente estruturada, mar-
cada por enormes e aparentemente 
eternas distinções de classe, e con-
fortável com a autoridade.

Nos tempos modernos, por ou-
tro lado, somos altamente emocio-
nais e subjetivos em relação a tudo 
o que tenha a ver com decisões de 
vida. Temos a tendência de ver as es-
colhas dos outros como potencialmente 
ameaçadoras ou julgadoras de nos-
sas próprias escolhas. E somos igua-
litários até o âmago. Como Tocqueville 
admitiu, a democracia acabará ceden-
do a liberdade para ter o máximo de 

igualdade. Preferiríamos ser escra-
vos iguais a homens livres desiguais.

Portanto, tendo a pensar que nos-
sa absorção de “modernidade” (seja 
lá o que exatamente isso signifique) 
criou para nós muita estática, tensão 
e mal-estar sobre a questão que aqui 
levantamos.

Acho importante enfatizar a gra-
tuidade, na vida religiosa. Entrar na 
religião é em cada época um ato de 
“santa loucura”, como testemunham 
os santos: Santa Teresinha de Lisieux 
diz que deseja amar Jesus  à la folie, 
“loucamente”, com uma generosida-
de de amor ilimitada.

Sem dúvida, todos são chamados 
por Deus para aperfeiçoar sua natu-
reza e amá-lo perfeitamente. Antes 
da vinda de Cristo, esses dois aspec-
tos foram cumpridos pelo casamento 
e procriação para o reino de Israel. 
Após a vinda de Cristo, é introduzi-
da uma bifurcação que corresponde 
à profundidade do mistério da En-
carnação, através da qual (nas pala-
vras de Santo Atanásio) “Deus se faz 
homem para que o homem se torne 
Deus”. Agora é possível nos santifi-
carmos, em certo sentido, repudian-
do e transcendendo o bem de nossa 
natureza para o bem do sobrenatural, 
mas não é menos possível santificar 
o bem da natureza no santo matrimô-
nio, que Cristo elevou a ser um sinal 
cheio de graça de Sua união esponsal 
com a Igreja, Sua Noiva imaculada.

A coisa mais importante que os 
jovens católicos podem fazer é ex-
plorar a vida sacerdotal e religiosa 
de maneira séria, visitando várias co-
munidades religiosas ou seminários 
e vendo se esta vida parece estar ou 
não “clicando” com eles. Pois tem que 
clicar experimentalmente e pessoal-
mente; não podemos forçá-lo a clicar. 
As comunidades ou seminários que 
olhamos e visitamos devem ser os 
melhores, o que geralmente significa 
os mais tradicionais; não vale a pena 
perder tempo com mediocridade, in-
coerência e disfunção. Comunidades 
religiosas, ordens e dioceses que não 
se redescobriram e se comprome-
teram novamente com a espirituali-
dade, teologia e liturgia tradicionais 

estão morrendo e seguirão o camin-
ho de toda carne. Para aqueles que 
discernem uma vocação para a vida 
religiosa contemplativa, um compro-
misso exclusivo com o usus antiquior 
é a condição sine qua non.

Um retiro guiado pode muitas 
vezes ser a chave para um discerni-
mento pacífico - por exemplo, reali-
zar os exercícios espirituais com um 
mestre de retiro que sabe o que está 
fazendo e no contexto da tradição. Os 
Exercícios foram elaborados precisa-
mente para ajudar as pessoas a se 
livrar dos obstáculos e se abrir para 
o Espírito Santo. Por mais que esteja-
mos nervosos com o subjetivismo ca-
rismático endêmico de nossa época, 
realmente  queremos que o Espírito 
Santo nos guie! Graças a Deus, exis-
tem maneiras de buscar Seu auxílio 
que não se atolam no emocionalismo, 
mas procuram encontrar o centro da 
pessoa e falar ao homem todo em re-
colhimento.

José Danilo Ferreira dos Santos
Diocese de Formosa

SOBRE O DISCERNIMENTO DE VOCAÇÕES: 
COMO PENSAR SOBRE “ESTADOS DE VIDA?
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Os sete Dons do Espírito Santo!
Você sabe quais são os sete dons do Espírito Santo? Os 
dons são as graças de Deus que nos auxiliam para cres-
cermos e nos desenvolvermos na virtude e perfeição de 
uma vida cristã, eles são: conselho, entendimento, for-
taleza, sabedoria, piedade, ciência e temor a Deus. 

Sete seminaristas da Arquidiocese de Campinas expli-
cam cada um deles.

1- Dom do conselho: “Como nos ensina o Papa 
Francisco, o dom do conselho nos torna capazes de fazer a escolha certa no nosso dia a dia 
seguindo a lógica de Jesus e do seu evangelho”, explica o seminarista Bruno Henrique Leite 
da Silva do 2°ano de Teologia.

2- Dom do entendimento: “Não se trata de uma inteligência humana, pelo contrário é a 
graça que só o Espírito Santo pode infundir e suscitar no coração do cristão, que leva a ir 
além das realidades externas e perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do 
seu desígnio de salvação”, diz o seminarista Eduardo Neves de Souza do 3° ano de Teologia. 

3- Dom da fortaleza: “Como homens e mulheres, criaturas de Deus, temos as nossas 
limitações as nossas fraquezas, nós não damos conta de tudo e é principalmente nesses 
momentos de dificuldade que o dom da fortaleza se manifesta”, afirma o seminarista Rafael 
Coradini Machado do 4° ano de Teologia.

4- Dom da sabedoria: “Tal dom não pode ser resumido na sabedoria humana em orga-
nizar sua vida, mas sim na capacidade de se relacionar intimamente com Deus, ao ponto de 
sentir e ver o mundo com a ótica de Deus. Ser sábio perante Deus é reconhecer sua peque-
nez e a necessidade do auxílio divino”, fala o seminarista Douglas dos Santos Murari do 1° 
ano de Teologia.

5- Dom da piedade: “A piedade como dom do Espírito Santo também não se confunde 
com o pietismo, que é por exemplo, fechar os olhos e fazer cara de santo, fingindo uma 
santidade interior que não existe, mas esse dom deve ser compreendido com a verdadeira 
amizade com Deus”, afirma o seminarista Vinicius Prado dos Santos do 4° ano de Teologia.

6- Dom da ciência: “Por meio desse dom o espírito de Deus faz com que nos tornemos 
capazes de olhar o nosso mundo a partir de um novo olhar, a partir de um novo ponto de 
vista, com o olhar de Deus, ou seja, é um dom através do qual o Senhor faz com que o ho-
mem entenda as coisas da maneira como Ele as entende”, explica o seminarista Vilmar Silva 
Biondi do 3°ano de Teologia

7- Dom do temor a Deus: “Temor aqui pos-
sui outro sentido e não aponta para o medo, é um 
tema que aparece muito na bíblia com profundo 
significado, refere-se inicialmente, ao respeito 
pelos desígnios de Deus e confiança naquele que 
ama”, diz o seminarista Geislânio Luz Caires do 
2° ano de Teologia.

IS. Marcílio Augusto
Presidente do CNSB

      2021 / 2022
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Nas novas Diretrizes Ge-
rais para a Ação Evangelizado-
ra que foi aprovada durante a 
57ª Assembleia Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil a Igreja é apresen-
tada como uma casa entendi-
da como comunidade eclesial 
missionária sustentada por 4 
pilares: a Palavra, o Pão, a Ca-
ridade e a Missão.

A Palavra é o primeiro pilar 
da Comunidade e deve estar 
inserida em todos os seus en-
contros, nas celebrações e nas 
diversas reuniões das Pasto-
rais e Movimentos que ocorre-
rem em prol da evangelização.

A Sagrada Escritura deve 
ser ruminada através da leitura 
orante. O que o texto diz, o que 
o texto me diz, o que o texto me 
faz dizer a Deus e finalmente a 
minha atitude após a meditação 
da Palavra de Deus. 

Através da leitura orante 

O pilar da Palavra e as vocações na Diocese de 
Barra do Piraí-Volta Redonda/RJ

da Palavra de Deus o Movi-
mento Serra tem ajudado muito 
no despertar das vocações na 
Diocese de Barra do Piraí-Vol-
ta Redonda tendo a adesão de 
diversos grupos do Terço dos 
Homens e outros grupos pre-
sentes nas Comunidades Ecle-
siais.

O Serviço de Animação Vo-
cacional (SAV) da Diocese de 
Barra do Piraí-Volta Redonda é 
composto de Padres, semina-
ristas, religiosas, casais, psicó-
loga e agentes do Movimento 
Serra. Atualmente participam 
do SAV mais de 40 jovens en-
tre moças e rapazes das diver-
sas Paróquias de quase todas 
as 12 cidades que compõem a 
Diocese.

Através da ação do Movi-
mento Serra na Diocese o nú-
mero de vocações tem crescido 
muito. O Movimento Serra na 
Diocese de Barra do Piraí-Volta 

Redonda é um dos maiores em 
nível nacional e também em ní-
vel mundial.

Os Encontros Vocacionais 
Diocesanos acontecem no pri-
meiro domingo do mês no Se-
minário Propedêutico Sagrada 
Família na cidade de Volta Re-
donda. Mesmo com a pandemia 
da covid-19 os encontros conti-
nuam sendo realizados de modo 
online.

No próximo ano irão entrar 
no Seminário Propedêutico, 
com a graça de Deus, 5 jovens. 
Conta hoje com 6 seminaris-
tas no Seminário Propedêutico 
Sagrada Família esse ano e 
no Seminário Maior Diocesa-
no Santo Oscar Romero atual-
mente moram 15 seminaristas. 

Assim ano que vem te-
remos um número total de 26 
seminaristas nas etapas do 
propedêutico (Propedêutico), 
discipulado (Filosofia) e confi-
guração (Teologia). Graças à 
oração e o trabalho em prol da 
manutenção dos Seminários 
Diocesano e Propedêutico o 
Movimento Serra tem ajudado 
muito para o aumento e a quali-
dade na formação dos semina-
ristas. O número de vocaciona-
dos e o número de seminaristas 
é o maior em toda a história da 
Diocese de Barra do Piraí-Volta 
Redonda.

Louvamos e rendemos 
graças a Deus pela doação e 
disponibilidade de tantas pes-
soas do Movimento Serra que 
se dedicam com perseverança 
em prol das vocações.

Pe. Sérgio Brandão Criado 
(Reitor do Seminário Pro-

pedêutico Sagrada Família e 
Coordenador do Serviço de Ani-
mação Vocacional Diocesano).
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Com uma programação híbrida, isto 
é, parte presencial, com a celebração de 
duas missas, em ação de graças, com o 
padre Gil André P. Vieira, assistente ecle-
siástico e o padre Rutinaldo dos Santos 
Gonzaga, e outra, na modalidade “on 
line”, e total apoio do Conselho Nacional 
do Serra do Brasil (CNSB), a Comunidade 
Serra de Salvador – Bahia, 6º Serra mais 
antigo do Brasil, criado em 27 de novem-
bro de 1968, celebrou os 52 anos de sua 
fundação, com uma vasta lista de serviços 
prestados à Igreja da Arquidiocese de São 
Salvador – Arquidiocese Primaz do Brasil. 

Atualmente vinculado ao Distrito 155, 
sediado em Aracaju (Sergipe), como sem-
pre ocorreu ao longo dos últimos quarenta 
e três anos, o Serra Salvador e o Serra 
Aracaju, “caminham juntos”, em excelente 
relação de amizade e parceria, inclusive, 
alternando a coordenação do Distrito e/ou 
da Coordenação do Regional Nordeste II, 
que tem como coordenadora no período 
2021-2022, a Irmã Serra (IS) Maria Clécia 
Oliveira Santiago, do Serra Salvador.

O evento “on line” foi organizado pela 
Vice-Presidência de Expansão do Serra 
do Brasil. A solenidade foi iniciada com 
um momento de oração e reflexão com o 

tema “Vocacionados a viver em ple-
nitude”, conduzido pelo casal Serra 
Ginaldo e Magna, com a participação 
do coordenador do Distrito 155, Irmão 
Serra Raymundo de Mattos Mello, 
que proferiu a leitura do Evangelho. 

O IS Ulysses Sebben, secretário 
executivo do Serra do Brasil, apre-
sentou um breve relato da memória 
do Serra do Brasil até a criação do 
Serra Salvador, lembrando, inclusive, 
a memória do grande líder do Serra 
em Salvador, Evandro Pereira. Em 
seguida foram apresentados alguns 
depoimentos, pelos IS Affonso Ianno-
ne, do Serra São Paulo, ex-presiden-
te do Serra Internacional e do CNSB; 
Ariston Mascarenhas Júnior, ex-presi-
dente do Serra Salvador e ex-coorde-
nador do Distrito 114, no período de 
1999 a 2010; Clécia Santiago, grande 
líder do Serra Salvador nos últimos 
dez anos e Maria Alice Dantas, que, 
aos 87 anos de idade, tem sido um 
grande exemplo de vitalidade, des-
empenho e perseverança. 

O IS José Ginaldo de Jesus, 
por diversas vezes coordenador do 
Distrito 114/155, lembrou os nomes 

Serra Salvador - 52 anos

de todos os presidentes e coordenado-
res distritais, abrangendo o período de 
1993 a 2020, a exemplo de Dr. Evandro 
Pereira, Dr. David, Prof. José Lúcio de 
Farias, João Antônio Bandeira de Melo, 
Marta Falcão, Wilson da Costa Falcão, 
Maria Elvaci Silva dos Santos, Oscar 
Ramos Ribeiro e Maria Edineia Ceolin 
Dadalto, estes últimos de Teixeira de 
Freitas.

A solenidade comemorativa aos 
52 Anos do Serra Salvador foi marca-
da ainda com o Ato de Posse, pela pri-
meira vez de forma “on line”, da nova 
diretoria do Serra Salvador, para o biê-
nio 2021-2022, a qual está assim cons-
tituída: Presidente, Maria Raimunda 
Campos dos Santos; Vice-Presidente 
de Programação, Nilton Freitas Bispo; 
Vice-Presidente de Expansão, Maria 
Clecia Santiago; Vice-Presidente de 
Comunicações, Bernadete Lima da Sil-
va; Secretária, Ilma Bispo e Tesoureira 
Maria Alice Dantas Costa.

O evento contou ainda com as 
presenças do Presidente do CNSB, IS 
Marcílio Augusto, do Serra de Recife 
que fez um belíssimo pronunciamento 
(e sua esposa Hilda Queiroz, direto do 
Canadá); do representante do Serra In-
ternacional, Roberto José Sebben; dos 
ex-presidentes Alcides Dachery (RS), 
Fernando Barreto (SP), Domingos 
Sávio de Oliveira (Brasília), além de 
Ulysses Sebben (PR), Affonso Iannone 
(SP) e Ginaldo de Jesus (SE); da Pre-
sidente-Eleita Célia Maria Hauffe e do 
tesoureiro Aroldo Hauffe (PR); do vice 
de comunicações, Luiz Albino de Paiva 
(GO); do VP de Atividades Vocacionais, 
Gurgel de Castro (RN), da secretária, 
Socorro Camelo (PE); de coordenado-
res regionais, coordenadores distritais, 
presidentes e serranos de diversas par-
tes do Brasil. 

IS. José Ginaldo (Vice de Ex-
pansão)
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Jesus, o Messias prometido, para 
cumprir a missão que o Pai Lhe ha-
via destinado aqui na terra: anunciar 
a Boa-Nova aos pobres e pequeninos, 
revelar o amor do Pai e instalar o Seu 
Reino, fez uso de diversos métodos e 
meios: subiu ao monte, de onde pre-
gou o “Sermão da Montanha”, fez uso 
de barcos, foi pessoalmente às sina-
gogas, visitou pessoas em suas ca-
sas, percorreu vilas e povoados (...). 
Ou seja, fez uso de meios e métodos 
diversos para alcançar a todos com a 
Sua mensagem de salvação.      
Por ocasião da Conferência Episcopal 
Latino-Americana de Santo Domin-
go, realizada em 1992, o Papa João 
Paulo II disse sobre a necessidade de 
uma “Nova Evangelização”, com novo 
ardor, e novos métodos em sua ex-
pressão (nº 28). Isso não significa que 
a anterior tenha sido inválida, infru-
tuosa... Significa que hoje novos de-
safios, novas interpelações se fazem 
aos cristãos e aos quais é urgente res-
ponder (nº 24). A nova evangelização, 
disse João Paulo II, tem como finali-
dade formar pessoas e comunidades 
maduras na fé e dar respostas à nova 
situação que vivemos, provocada pe-
las mudanças sociais e culturais da 
modernidade (nº 26). Terá sido uma 
profecia?! Disse ainda o papa: “novas 
situações exigem novos caminhos 
para a evangelização...” (nº 29).     
Nesse sentido, o Movimento Serra do 
Brasil, digo, parte dele, tem procurado 
seguir os exemplos supracitados, bus-
cando meios diversos (assim como fez 
Jesus), bem como “novos métodos e 
novas expressões”, para continuar 
cumprindo a sua missão e alcançar 
seus objetivos, mesmo em tempos de 
pandemia e isolamento/distanciamen-
to sociais impostos pelas normas dos 
órgãos e instituições que procuraram 
respeitar os riscos provocados pela 
Covid-19.       
O Serra do Brasil encontrou, na tec-

nologia, um meio de não parar as suas 
atividades, já que em nenhuma parte do 
Brasil, em nenhum regional ou distrito, 
fora possível realizar os tradicionais even-
tos presenciais, a exemplo dos EFE’s, do 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 
das reuniões plenárias, das vias-sacras 
vocacionais, das noites dos convidados 
e tantos outros eventos, através das cen-
tenas de Comunidades Serra espalhadas 
por esse País-Continental. 
Exceção feita ao Serra do Distrito 155, do 
Regional Nordeste II (Sergipe – Bahia), 
que conseguiu realizar o seu Encontro 
de Formação e Espiritualidade, em 08 de 
março de 2020, presencial, uma semana 
antes de ser decretado o isolamento so-
cial. Louvado seja Deus! A partir daí, ins-
pirado em outras entidades (não religio-
sas), as quais passaram a fazer eventos 
de forma “on-line”, por meio de aplicativos, 
instagram, facebook etc., o Serra Aracaju 
realizou, com êxito, e pela vez primeira de 
forma “on-line”, o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, alcançando a incrível 
marca de mais de trezentas pessoas.
A partir dessa experiência o Serra do Re-
gional Nordeste II, com ações coordena-
das, passou a realizar, quinzenalmente, 
reuniões “on-line” com todos os presiden-
tes e coordenadores, abertas aos demais 
membros, contando, inclusive, em várias 
delas, com presenças de membros do 
Conselho Nacional e de tantas outras Co-
munidades Serra de todo o Brasil. Vale 
destacar alguns dos principais eventos 
realizados, na modalidade “on-line” (não 
virtual!). Explico: segundo os dicionários 
de Língua Portuguesa, “on-line” quer dizer 
“conectado direta ou remotamente a um 
computador e pronto para uso... Dispo-
nível para acesso imediato...”. Já o termo 
“virtual” quer dizer “existente apenas em 
potêncial, sem efeito real”. E eu asseguro 
que tudo que o Movimento Serra fez em 
2020, mesmo de forma “on-line”, foi real.
As decisões tomadas nas três reuniões 
“on-line” da Diretoria Executiva/CNSB, 
em 6/06, 26/09 e 14/11, esta última junto 
com a 30ª Convenção Nacional, na qual 
foram eleitos e empossados os membros 
da Diretoria Executiva e do Conselho Ple-
no, para 2021-2022; também foi real a 33ª 
Romaria Nacional, realizada dia 15 de no-
vembro, por meio de aplicativo; foi real a 
solenidade comemorativa aos 52 Anos do 
Serra Salvador; foi real a Assembleia Ex-
traordinária do Distrito 155, na qual foram 
eleitos o coordenador do distrito e os pre-
sidentes das diversas comunidades Serra; 
foi real a posse de todas as diretorias das 

Comunidades Serra do Regional Nordeste 
II, assim como a Posse Coletiva ocorrida em 
extraordinário evento realizado dia 17/12, 
também de forma “on-line”.
Assim como reais foram as palestras minis-
tradas por meio do Instagram, por ocasião 
do mês do Mês Vocacional; os encontros 
vocacionais mensais para candidatos ao Sa-
cerdócio; as homenagens, as celebrações 
eucarísticas, as orações do terço vocacio-
nal, as novenas do Natal em Família entre 
várias outras atividades realizadas pelas 
Comunidades Serra de Aracaju, Brasília, 
Formosa/GO, Lagarto/SE, Salvador/BA. Ou-
tros, embora que ainda de forma tímida, já 
se reunindo presencialmente, como Ribeirão 
Preto/SP, Moreno/PE, União de Vitória/PR, 
Belém/PA, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Vi-
tória de Santo Antão/PE entre tantas outras 
que não temos registro.       
É verdade que alguns relutaram até perce-
berem que tudo isso era (e continua sendo) 
real e possível; também é verdade que mui-
tos ainda não despertaram ou não aceitam 
essa forma de realizar certas atividades. 
Mas, tomo a liberdade de lembrar que, o 
maior exemplo veio da própria Igreja, a partir 
do Vaticano, quando o Papa Francisco cele-
brou, com os templos vazios, fechados, po-
rém, fazendo-se chegar aos lares dos fiéis 
católicos do mundo inteiro, por meio das 
Redes Sociais, todos os atos da Semana 
Santa, assim sucedendo até poder reabrir 
as basílicas para o povo. 
Segundo Dostoiévski, a melhor definição do 
homem é: um ser que se habita a tudo. Pre-
ferimos as ações de forma presencial. Toda-
via, enquanto não é possível, habituemo-nos 
aos novos tempos, às novas realidades, uti-
lizando novos métodos, porém, com o mes-
mo ardor apostólico e missionário, em prol 
das santas vocações.            

Serra “on-line”: novos métodos, mesmo ardor...! 
IS Ginaldo de Jesus*



           MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, no Santuário Nacional N. S. Aparecida, presidida por S. 
Exa.ª Dom Francisco Biasin, Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil, acompanha-
do pelo Pe. Braz Romeiro Portes CSSR, Assistente Eclesiástico da CS de Aparecida. A solene 
Celebração Eucarística de Ação de Graças, foi transmitida pela TV Aparecida, possibilitando, 
assim, a todos os serranos do Brasil, mais de três mil, acompanharem e, juntos, rezarem 
agradecendo ao Senhor da Messe e à Mãe Aparecida, as bênçãos e graças alcançadas no 
decorrer de 2020 e rogando pelo êxito dos trabalhos programados para o ano de 2021. Deus 
seja louvado!
                                 IS. Diác. sebben

Marcílio Augusto e Hilda, Presidente do CNSB.
Em seu comovente pronunciamento, o IS Marcí-

lio Augusto, disse: Nós, do Movimento Serra, va-
mos até Aparecida para homenagear nossa Mãe, 
agradecer por tudo que Ela fez por nós, pelas 
bênçãos derramadas, por Sua interseção junto ao 
seu Filho Jesus por todos nós. Maria, exemplo de 
Mãe, exemplo de vocação, exemplo de vida cristã. 
Nossa Senhora nos ampara, cuida de todos nós, 
nos ama e nunca nos deixa só. Como Maria, so-
mos convidados a viver na humildade que, antes 
de tudo, se dá pela escuta atenta à voz de Deus, 
que nos fala, porque deseja conduzir a nossa vida 
na Sua vontade. Mas, é preciso um coração dis-
posto, aberto, confiante e pronto para realizar a 
vontade d’Ele, além disso, entregar a Ele o nosso 
passado, presente e futuro, certos de que estare-
mos seguros.
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Continuação Romaria Serra 2020..... 
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PLANO DE AÇÃO
Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos!

Paz e Bem!
Como falei no meu primeiro pronunciamento. A palavra é “RENOVAÇÃO”, precisamos então co-

meçar a pensar, idealizar, ouvir, compartilhar pensamentos para podermos traçar planos, ações e 
atos para termos mais operários para a messe do Senhor. Gosto muito e acho que devemos seguir, 
o método do VER, JULGAR e AGIR, que podemos traduzir para OUVIR, PLANEJAR e COLOCAR 
EM PRÁTICA, precisaremos envolver todos os Diretores Auxiliares, Coordenadores Regionais e os 
Distritais, o que vocês acham?  Todas as Comunidades reclamam da falta de novos membros, falta 
de novos líderes, falta de apoio de alguns sacerdotes, então, o que fazer? Como fazer? Quando 
fazer?

Primeiro passo – VER (OUVIR):
Através de reuniões on-line, pois essa é uma oportunidade de todos participarem, com os Coor-

denadores Regionais e Distritais para ouvir, de forma clara e objetiva, todos os Coordenadores a 
respeito das dificuldades existentes em suas Regionais, seus Distritos e Comunidades, coletando 
as principais demandas observando as incidências;

Segundo passo – JULGAR (PLANEJAR):
Após a tabulação de todos, ou, as principais reclamações, deveremos coletar sugestões para 

que juntos possamos traçar um plano de ação nacional, lógico que deveremos levar em conta as 
diferenças de regiões, mas, tentando unificar o máximo possível, evitando assim distorções signi-
ficativas;

Terceiro passo – AGIR (COLOCAR EM PRÁTICA):
Com todo planejamento pronto, começaremos a colocar em prática o plano de ação, traçando 

metas e mensurando resultados obtidos, sendo eles negativos e positivos, observando as falhas 
para serem corrigidas, ajustando-as para que possa reaplicar o plano.   

A falta de Líderes é gritante em todas as comunidades, isso já é sabido. Esforços vem sendo 
realizados, porém, não obtivemos resultados satisfatórios, por quê? Eis a questão! O que podere-
mos fazer?

Eu tenho uma visão de que o trabalho do CNSB é como uma en-
grenagem, onde o presidente, as vices presidências e os órgão auxi-
liares não trabalham sozinhos, não podem trabalhar sozinho, tem que 
trabalhar em conjunto, envolvidos, pois cada um precisa do outro para 
alcançar o objetivo, o sucesso e atingir a finalidade para qual, cada um 
foi criado, ai sim, teremos uma verdadeira ENGRENAGEM.

Tenho algumas metas, durante os anos de 2021 e 2022, como as 
seguintes:

   1. Aumento de 25% em novas assinaturas da revista;
      2. Aumento de 25% em novos membros ativos em nossas Comunidades;
 3. Reavivamento das Comunidades existentes e fortalecimento de outras;
 4. Aumento de 22 novas Comunidades;
 5. Reuniões virtuais trimestrais com os Diretores, Auxiliares quando necessário;
 6. Reuniões virtuais bimensais com os Coordenadores Regionais e Distritais ou quando ne-

cessário.

Obs.: Essas reuniões poderão ser também requisitadas por qualquer Vice-Presidente.   
Portanto proclamo, a união de todos, o empenho, o envolvimento de todos, não podemos ser 

um só, sozinho não somos nada e junto seremos mais, para nossa Igreja, para o Pai.
“QUE A PAZ DE JESUS E O AMOR DE MARIA, ESTEJA CONOSCO TODOS OS DIAS”

Marcílio Augusto / Hilda Queiroz
Presidente do CNSB
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Romaria Serra 2020
Uma bênção, um marco na história do Movimento Serra do Brasil
Diferente em seus meios, mas piedosa e santa em seu SER, assim foi a 33ª. Romaria Nacional do Movi-
mento Serra do Brasil. Magistralmente conduzidos pelo IS José Ginaldo de Jesus, de Aracaju (SE), nos 
foi possível acompanhar, em forma virtual, todos os momentos do memorável acontecimento Serra. Sua 
participação, meu caro irmão, minha querida irmã Serra, foi bela demonstração de amor à causa das vo-
cações e da missão que você abraçou. Gostaria de lembrar alguns momentos que, a mim, emocionaram:

Abertura da 33ª. Romaria Nacional Serra
Começou aqui, em frente ao antigo San-
tuário (Basílica velha) da Padroeira do Bra-
sil. Os IS. Fernando Barreto e Maria Luiza, 
acompanhados pelo Pe. Braz Romeiro e 
mais alguns serranos da CS de Aparecida, 
conduziram a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida até o nicho especialmente prepa-
rado, onde a depositaram e fizeram as pre-
ces de abertura da 33ª. Romaria Nacional 
do Movimento Serra. 
Pe. Sérgio Brandão Criado, Assistente Ecle-
siástico da CS de Volta Redonda (RJ) apre-
sentou, em seguida, bela mensagem sobre 
A PALAVRA, destacando a necessidade e 
importância da leitura orante da Bíblia Sa-
grada. 

Ramalhete Espiritual - Homenagem aos Vocacionados e 
Consagrados, com a IS Célia Maria, de Curitiba, PR, Pre-
sidente eleita para o biênio 2023/2024, apresentou magnífi-
co e muito apropriado ‘RAMALHETE ESPIRITUAL’ ofereci-
do aos vocacionados e consagrados. Ela concluiu dizendo: 
‘Oferecemos as Missas, Horas Eucarísticas, Terços Vocacio-
nais, Encontros e Reuniões realizados no decorrer do ano 
que finda, como Ramalhete Espiritual, balsamo perfumado 
de amor, em favor de nossos queridos vocacionados e con-
sagrados: Sacerdotes, Religiosos e seminaristas

Rosário Vocacional, com: Osley Maria, de Belém do Pará, 
PA; Lucinha Muniz, de Recife, PE; Célia Regina, de Brasí-
lia, DF; Maria Ilda e Gracinha, de Volta Redonda, RJ; Ester 
Abicalaffe, de Guarapuava, PR e Magna/Ginaldo, de Ara-
caju, SE. Foi um dos fortes e piedosos momentos da 33ª. 
Romaria Nacional.  Na foto as IS Maria Ilda e Gracinha, de 
Volta Redonda, com seminaristas, ao rezarem o 4º. Mistério 
do Rosário.
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Uma associação que deu certo, 
desde o começo. É quase impossível 
não associar essa parceria. Colo-
car o trabalho como um sistema de 
vida e o estudo como base do con-
hecimento. Trabalho e Escola juntos, 
sustentando um ideal de vida. E tudo 
começou bem lá atrás, nos idos anos 
de 1948/9, o Curso de Técnico em 
Contabilidade acontecendo na Esco-
la Técnica de Comércio “Rio Branco”, 
que valeria uma base para um trabal-
ho de muitos anos. Assim começava 
a vida daquele moço, cheio de ideais, 
trabalho de dia e estudo à noite. Sete 

Hoje estamos lembrando o primeiro 
sinal de sua divindade praticado por 
Jesus. Está em Jo 2, 1-11. nas BO-
DAS DE CANÁ. “houve uma festa de 
casamento em Caná da Galileia e lá 
se encontrava a mãe de Jesus. Tam-
bém Jesus foi convidado para a festa 
junto com seus discípulos. Faltando o 
vinho, a mãe de Jesus lhe disse. “Eles 
não têm mais vinho.” Respondeu-lhe 
Jesus. “Mulher, que importa isso a mim 
e a ti? Sua mãe disse aos serventes: 
“Fazei tudo” o que ele vos disser”. Ha-
via lá seis talhas de pedra, destinadas 
às purificações dos judeus”. Cada uma 
delas podia conter cerca de dois ou 
três barris. Disse Jesus aos serventes: 
“Enchei de água as talhas”. Eles as en-
cheram até a boca. Disse-lhes então: 
“Tirai agora e levai ao mestre-sala”. 
Eles levaram. O mestre-sala provou a 
água transformada em vinho, e não sa-
bia donde viera aquele vinho, embora 
o soubessem os serventes que haviam 
tirado a água; chamou então o noivo e 

longos anos, quatro de básico e três 
de técnico. E assim foi. Formado e di-
plomado em 1955, chegava a hora de 
ter o seu escritório. Surgia então ES-
CRITÓRIO MERCANTIL em parceria 
com Antoninho Campos, que duraria 
até 1991. A partir dessa data trabal-
haria sozinho, com escritório próprio 
à Rua Cel. Teófilo Leme, 985.

Cyro sempre foi um homem de 
muita fé. Isso já vinha de longe, de 
família. No dia 27/12/1973 chegava 
em Bragança Paulista, trazido por um 
bragantino residente em São Carlos, 
Vitório Bonucci, homem de Igreja e 
entusiasta da causa das Vocações 
Sacerdotais e Religiosas, irmão do 
Conego Domingos Bonucci. O Movi-
mento era chamado SERRA CLUBE 
e tinha como carisma um trabalho 
junto à Pastoral Vocacional, de ajuda 
aos Seminários, aos Seminaristas, 
devendo ter a aprovação do senhor 
Bispo Diocesano, Dom José Lafayette 
Alvares. Ato contínuo, já alguns bra-
gantinos se reuniram para dar vida a 
tão grande acontecimento. Entre eles 
lá estava Cyro Bueno de Oliveira  e 
os Companheiros: Antônio Savio Câ-
mara; Temístocles Pereira Nunes; 
Humberto Wanderlei de Souza Leme; 
Juvenal Vasconcellos; Jose Deosde-

dit de Oliveira (Dedé); Padre Francis-
co Otávio de Araújo (Padre (Chico); 
Conego Domingos Bonucci; Lázaro 
Gonçalves; Augusto Mazzo; vindos 
do CNSB: Luiz Droghetti e Affonso 
José Iannoni; e os senhores José 
Zavaglia e Vitório Bonucci, ambos do 
Serra Clube de São Carlos. Estava 
fundado o Serra Clube de Bragança 
Paulista Logo, desde o começo, o 
Cyro se integrou ao Serra, definitiva-
mente passou a exercer o cargo de 
Tesoureiro e por muitos anos assim o 
fez. Algumas obras como a reforma 
do Seminário Propedêutico de grande 
custo, contribuições mensais ao Se-
minário, assistência aos seminaristas 
(médica e material), essas foram das 
muitas participações do Cyro na sua 
longa vida de católico atuante inteira-
mente voltado às Vocações Sacerdo-
tais e Religiosas. Enfim, um verdadei-
ro SERRANO com o pensamento de 
SÃO JUNIPERO SERRA: “SIEMPRE 
ADELANTE” SEMPRE EM FRENTE, 
JAMAIS RERROCEDER. Que sua 
alma descanse em paz.   

 
              TODOS NÓS DO MO-
VIMENTO SERRA DO BRASIL.   

Cyro Bueno de Oliveira 
01/09/1933 26/10/2020.

IS Geraldo Ajudarte

Cyro, um homem do trabalho e da fé

Maria, dai-nos o vinho da Esperança
disse-lhe: “Todo mundo serve primeiro 
o bom vinho e, quando os convidados 
já tiverem bebido muito, serve o vinho 
inferior. TU porém, guardaste até agora 
o vinho bom...”. Deste modo iniciou Jes-
us, em Caná da Galileia, os seus sinais. 
Manifestou sua glória e seus discípulos 
começaram a crer nele.

A Pandemia ainda não passou, mas 
vai passar. Maria que tudo vê e tudo 
sente, como aconteceu em Caná da 
Galileia, não nos deixará sem guarida 
e a humanidade beberá o Vinho da so-
lidariedade, o Vinho da Fraternidade, 
O Vinho da Amizade, o Vinho da Paz, 
o Vinho que unirá Brancos e Negros, 
Amarelos e Vermelhos.

Não nos esqueçamos que somos 
filhos e filhas de um só Pai e assim 
somos todos irmãos e irmãs no Cristo 
Vivo e Ressuscitado que vive entre nós.

Nossa Senhora Aparecida proteja o 
Povo Brasileiro.

IS. GERALDO AJUDARTE
Ex-Presidente do MSB. 2013/2014.



           Estamos acostumados a pen-
sar a Igreja sob o ponto de vista de 
estrutura. No fundo, para muita gen-
te, mesmo que não diga, Igreja é o 
padre e a turma que o cerca. Talvez 
se pense em Bispos e Papa. Certo! 
Há uma estrutura, uma organização. 
Atrás dessas verdades há algo im-
portante: o povo de Deus, composto 
de pessoas vivas que tem um nome, 
moram em um lugar, possuem uma 
fé, uma dedicação a Deus e à comu-
nidade. Esses são os seguidores de 
Jesus. A Igreja é feita de pessoas. 
As estruturas são necessárias e im-
portantes. É como uma casa que 
não é feita só das colunas e vigas, 
mas também de tijolinhos, e até de 
grãozinhos de areia. Mas o funda-
mental é o seguimento de Jesus. 
Ser como Jesus era. Todos somos 
chamados a contemplar Jesus e vi-
ver como Ele ensinou e viveu. Jesus 
não impõe o modo como Ele escol-
heu para viver, pois foi celibatário, 
viveu vida de pregador que girava 
pelas cidades. Como viveu? Cum-
prindo a vontade do Pai, coerente 
com sua pregação.  Jesus era leigo, 
não sacerdote do templo. Não era 
da tribo de Levi encarregada do cul-
to, nem da família de Aarão de onde 

vinham os sacerdotes. A vida 
cristã se espelha em Jesus. 
É nele que vamos fundamen-
tar o sacerdócio do povo de 
Deus. Vivia para o Pai e sem-
pre em união ao povo. Viver 
o Evangelho e implantá-lo no 
mundo é a vida de todo cris-
tão. 

 A tendência da espirituali-
dade foi sempre tirar as pes-
soas do mundo porque ele é 
mau. Diz certa espiritualida-
de: “quanto mais fui para o 
meio dos homens, menos ho-
mem voltei”. Por que não di-
zemos: ‘quanto mais fui para 
o meio das pessoas, mais hu-
manas e cristãs elas se tor-
naram?’ O mundo não é um 
inimigo. João fala do mundo 
como perigo, mas o mundo 
do mal. O mundo das pes-
soas foi santificado pela en-
carnação de Jesus. A Igreja 
perde muito quando se fecha 
nas sacristias, nos conven-
tos, nas estruturas e nas pie-

dades vazias afastando-se do meio 
das pessoas. Perde a capacidade 
de ser fermento no meio da massa 
(Mt 13,33), sal que dá gosto e luz 
que ilumina (Mt 5,13.16.22), como 
afirma o Papa Francisco. Uma igreja 
cheia com mil pessoas é linda, mas 
é doloroso, quando pensamos que 
fora há milhões que não conhecem 
Jesus nem vivem o Evangelho. O lu-

gar do cristão é no meio do povo, lá, 
onde não chega o padre ou o bispo, 
ou a freira. O mundo é o templo do 
povo de Deus. Ali se faz anunciador 
do evangelho pelo seu testemunho 
de vida e palavra; faz-se pastor que 
orienta o mundo para Deus; faz-se 
sacerdote quando une esse mundo 
a Deus. Jesus disse “Não peço que 
os tire do mundo” (Jo 17,15), mas 
“ide pelo mundo e fazei discípulos 
meus todas as nações, batizan-
do-as... e ensinado-as a observar 
tudo quanto vos ordenei” (Mt 28,19-
20)

 Estando do meio do mundo 
podemos ser atingidos pelo espíri-
to do Maligno (Jo 17,15). É curioso 
como cristãos se deixam levar para 
o mal com facilidade. Viver o Evan-
gelho será a maneira de purificar 
o mal que o distancia o mundo de 
Deus. Jesus ensina aos discípulos 
“Eis que vos envio como ovelhas ao 
meio de lobos; portanto, sede pru-
dentes como as serpentes e sim-
ples como as pombas” (Mt 10,16). O 
sacerdócio do povo de Deus viverá 
nessa realidade e transformará as 
estruturas diabólicas do mundo em 
Reino de Deus. Para viver a espi-
ritualidade desse sacerdócio o cris-
tão deve estar no mundo e transfor-
má-lo. Depois sim, ir à igreja para 
celebrar a vitória.
     
  IS. Diác. sebben

Sacerdócio do povo de Deus
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Unidos de coração, frequentavam to-
dos os dias o templo. Partiam o pão nas 
casas e tomavam a comida com alegria 
e singeleza de coração, louvando a Deus 
e cativando a simpatia de todo o povo. E 
o Senhor cada dia lhes ajuntava outros 
que estavam a caminho da salvação (At 
2,46-47).

Somos um Instituto de vida Consagra-
da Religiosa Filhos e Filhas do Amor e da 
Misericórdia Eucarística, de direito Dioce-
sano na Arquidiocese de Aracaju, SE. O 
nosso Carisma floresceu no belo jardim 

da Igreja Católica no ano de 2007, no 
coração de nossa Mãe Fundadora Car-
melita Leite de Lima; tendo como fonte 
inspiradora o texto dos Atos dos Após-
tolos acima citado. Movidos pelo desejo 
ardente de servir a Deus na radicalidade 
do evangelho, como os primeiros cris-
tãos; vivendo na unidade dos corações 
e na alegria verdadeira de ser Deus, 
buscamos viver com autenticidade, sim-
plicidade e entusiasmo os conselhos 
evangélicos; sobretudo aqueles que 
prometemos: a castidade consagrada a 

Deus, a pobreza que é o caminho especial 
da salvação e a obediência caritativa que 
emana do Coração Sacratíssimo de Jesus.

Com o nosso olhar para o alto e os pés 
firmes na terra, lutamos para exercitarmos 
com maestria, o Carisma que o Senhor Je-
sus nos chamou a viver a exemplo dos nos-
sos Santos Patronos; a saber:

Beata Madre Esperança de Jesus, que 
nos ensina em suas virtudes, a ousadia em 
não fazer apenas o que se pode ser feito; 
mas, em realizar aquilo que os outros não 
querem fazer. Nossa terna Santa Edwiges, 
em sua virtude de dar voz aos pobres e 
mais necessitados, tem um amor profundo 
a Santa Missa, e a maternidade espiritual 
pelos sacerdotes. São João Paulo II, que 
sob a moção do Espírito Santo infundiu a 
liberdade dos carismas, introduzindo a paz 
que vem do coração do Pai, num mundo tão 
dilacerado pela dor; motivou-nos também 
a assumir em nossas vidas o “Totus Tuus 
Mariae” a consagração livre e total a Deus, 
pelas mãos virginais de Nossa Senhora. 
São Pio de Pietrelcina, tal como o Apóstolo 
Paulo, ele colocou no vértice de sua vida 
e do seu apostolado, a Cruz do seu Sen-
hor como sua força, sabedoria e glória. E 
por fim, São Francisco de Assis; “Vai e re-
constrói a minha Igreja que está em ruínas”. 
Este simples acontecimento da palavra do 
Senhor ouvida na Igreja de São Damião, 
esconde um simbolismo profundo para nós 
que somos seus filhos e herdeiros espiri-
tuais; ainda hoje O Senhor nos atualiza a 
mesma palavra, chamando-nos ao serviço 
de reconstrutores da Fé, da Esperança e da 
Caridade, unidos a Igreja em todo o mundo.

“Eram um só coração e uma só alma” ( Atos 2,42)
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Vivemos sustentados pelos três 
pilares do nosso Carisma: Missão, 
Louvor e Adoração. A Missão, porque 
somos obedientes a cátedra de Pe-
dro, por meio da autoridade eclesiás-
tica na pessoa do Bispo Diocesano, e 
sendo anunciadores do evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. O Louvor, 
como ato de profunda gratidão a Deus 
a exemplo da Virgem Maria em seu 
“Magnificat”. E a Adoração ao Santís-
simo Corpo e Preciosíssimo Sangue 
do Senhor, que é o reconhecimento de 
que tudo está sob o senhorio e a ma-
jestade do Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo; Ele que está escon-
dido sob o véu do Sacramento, enco-
rajando-nos a aceitar tudo aquilo que 
iremos viver.

Somos Filhos e Filhas da Misericór-
dia, nascidos do coração de Deus e 
chamados a viver nos tempos atuais 
a misericórdia que jorra do lado aber-
to, transpassado de Jesus. Em espiri-
to serviçal e generoso a Santa Madre 
Igreja, contamos com a graça do nos-
so Bom Deus, para exercermos com 
fidelidade e esmero, a vida apostólica 

em cada lugar que nos encontramos; 
vida apostólica essa, que já abrange a 
contemplação e a ação. Atuamos em 
diversas dimensões, bem como: Pre-
gações, retiros, catequese, direção espi-
ritual, viático, discernimento vocacional, 
acompanhamento às equipes de Nossa 
Senhora; entre outros, conforme as ne-
cessidades pastorais.

A exemplo do Cristo pobre, optamos 
por vivermos confiantemente abando-
nados na divina providência, totalmente 
dependente dos corações generosos de 
irmãos e irmãs inspirados por Deus; que 
se unem a nós sustentando material-
mente e espiritualmente este Carisma. 
Além do necessário para a subsistência 
dos Irmãos e das Irmãs consagrados, 
necessitamos também da sua colabo-
ração para a manutenção de nossas 
Casas Fraternas, e para darmos conti-
nuidade a missão de ir a todo o mundo 
e anunciar o Evangelho a toda criatura.

Venha você também colaborar com 
esta grande obra de evangelização: 
Seja nosso benfeitor!

Deus lhe pague por sua generosidade!

Instituto de Vida Consagrada Filhos 
e Filhas do Amor e da Misericórdia 

Eucarística
I.R.F.F.A.M

CNPJ- 34088879-0001-97 
Banco do Brasil

Agência 0278-x      C/C 38635-9
E-mail: filhasdoamoredamisericor-

dia@gmail.com
(WhatsApp) 79.9.9125-8583

Atualmente estamos em:
Sergipe:

Casa Mãe Santa Edwiges, em Ita-
baiana (Casa Feminina)

Casa Fraterna São José, em Araca-
ju (Casa Feminina)

Casa Fraterna São João Bosco, em 
Carira (Casa Feminina)

Casa São João Paulo II, em Divina 
Pastora (Casa Masculina)

Pernambuco:
Casa Fraterna Madre Esperança, 

em Cupira (Casa Feminina)
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       Deus espera de nós 
uma resposta alegre e 
generosa, um compro-
misso que provem do 
amor e a nossa dispo-
sição de assumir riscos 
e enfrentar dificuldades, 
sempre pronta a nos dar 
uma mão para reerguer-
mos. Os talentos, além 
de significar as capacida-
des e os dons que cada 
um de nós recebeu pes-
soalmente, são os dons e 
carismas, recebidos pelo 
Espirito Santo. Mas tam-
bém o evangelho que nós 
recebemos, a revelação 
e a salvação que Jesus 
transmite a cada um de 
nós pela Igreja, um ta-
lento preciosíssimo, é a 
vocação, o chamado de 
Deus a uma missão  es-
pecial, ser na Igreja e 
no mundo  a imagem do 
bom pastor que dá a vida 
pelo rebanho para os 
presbíteros. Ser sinal do 
amor de Deus que basta 
para tudo. O absoluto de 
Deus, para quem se tor-
na religioso ou religiosa.

O Movimento Serra aqui 
presente, sustenta este 

dom de muitas manei-
ras, pela oração, pelo 
apoio aos vocacionados, 
e em muitos casos tam-
bém com ajuda concreta, 
sobretudo é chamado a 
manter viva na Igreja a 
sua dimensão vocacio-
nal, um povo chamado, 
convocado em perma-
nente estado de missão.

Dom Francisco Biasin

Homilia da missa de encerra-
mento da Romaria Nacional 
de 2020

Realizada de forma virtual 
em 15/11/2020 – na Basílica 
Nacional de Aparecida

https://www.youtube.com/
watch?v=O9UM9pnNZ8Y


