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     “Salmo de Davi, quando se achava no deserto de Judá. Ó Deus, vós sois o meu Deus, 
com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia como 
a terra árida e sequiosa, sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder 
e vossa glória. Porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida, meus lábios entoarão 
vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida, com as minhas mãos erguidas 
vosso nome adorarei. Minha alma saciada como de fino manjar, com exultante alegria meus 
lábios vos louvarão. Quando, no leito, me vem a vossa lembrança, passo a noite toda pensan-
do em vós. Porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria, à sombra de vossas asas. Minha 
alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, 
cairão nas profundezas dos abismos, serão passados a fio de espada, e se tornarão pasto 
dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Será glorificado todo aquele que jurar pelo 
seu nome, enquanto aos mentirosos lhes será tapada a boca”.

             (Salmos 62,1-12)
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   Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos.

   Paz e bem!

Digamos que você acaba de ser 
escolhido para *liderar* um grupo 
de pessoas na igreja que você fre-
quenta, um movimento, uma pas-
toral, ou então você acaba de se 
deparar com um problema *com-
plicado* com alguém que você 
já lidera. Se isso acontecesse 
*hoje*, você se sentiria preparado para resolver ou ficaria sem saber 
o que fazer? 

Pois bem, se você se sente confiante *de verdade*, saiba que você é 
uma exceção. A maioria das pessoas ficariam *sem saber o que fazer* 
direito nessas situações, ficariam preocupados, se sentiriam receiosos 
dos resultados.

Porém, se você se encontra do lado da maioria, saiba que só exis-
tem *dois jeitos* de se preparar para isso: através de *estudo* ou de 
*experiência*.

A experiência é a prova do tempo e do mundo real, que nos ensina 
sempre da maneira *mais difícil*, pois teremos que resolver na hora, 
naquele momento, no aqui e agora, sem ter tempo para pensar nas 
consequências. Já o conhecimento por estudo nos permite aprender 
coisas de outras pessoas que já passaram pelo *mesmo problema* que 
nós, e hoje, pode nos mostrar o melhor caminho a seguir, sem que a 
gente precise *enfrentar o pior sozinho*.

Experiência é ótimo de qualquer forma, sempre nos fortalecendo. 
Mas claro, a experiência *somada aos estudos*, te deixa mais forte 
ainda! 

Se você quer se preparar para o *chamado de Deus* para sua vida, 
seja ele qual for, sei que a melhor forma é investir em *conhecimento* 
e se preparar para as situações que vão te possibilitar ganhar expe-
riência.

Minhas irmãs, meus irmãos, se este for o seu caso, quero falar que 
*Entenda o Seu Chamado*, nosso Movimento Serra precisa de você, 
precisa da tua ajuda, da tua colaboração, ao mesmo tempo em que 
você pode abençoar o nosso projeto, trabalhando e rezando pelas Vo-
cações Sacerdotais, Religiosas e Missionárias.

    “Por isso não tema, pois estou com você;
    não tenha medo, pois sou o seu Deus.
    Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei
    com a minha mão direita vitoriosa”.
    (Isaías 41,10)

Não esqueça que Deus não escolhe os capacitados, Ele, capacita os es-
colhidos.

Que Maria, Mãe dos Vocacionados, nossa Mãe, nos cubra com o seu Manto 
Sagrado.

Marcílio Augusto / Hilda Queiroz
Presidente do CNSB
      2021 / 2022
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 A partir das palavras atribuí-
das a Maria no seu cântico: “Todas 
as gerações hão de chamar-me de 
bendita!” (Lc 1,48), a Igreja venera 
Maria na liturgia, na pregação e na 
piedade popular. Ela está presente 
na Igreja como primeira cristã e 
imagem da Igreja. Maria tem o seu 
lugar na proclamação da Palavra 
de Deus, através da Igreja e na vida 
espiritual dos fiéis.  

É conhecida por todos a reno-
vação que o Concílio Ecumênico 
Vaticano II trouxe a toda a Igre-
ja! Embora fiel à mais genuína 
tradição da Igreja, o Concílio, 
com ousadia, liberdade e firmeza, 
fez uma re-leitura da própria au-
to-compreensão da Igreja. Foi ao 
refletir sobre a Igreja que o Espírito 
Santo iluminou os bispos ali pre-
sentes a não apresentar Maria aci-
ma da Igreja ou separada da Igreja, 
mas como “aquela  que ocupa, de-
pois de Cristo, na Igreja, o lugar, 
ao mesmo tempo, mais alto e mais 
próximo de nós!” (LG 54).

Esta visão de Maria, inserida 
no plano da salvação, no inson-
dável mistério da Trindade, na 
íntima comunhão com seu Filho 
Jesus, cooperando na sua missão 
redentora, mergulhada na história 
da humanidade e na vida da Igreja, 

é biblicamente mais rica, liturgica-
mente bem mais harmonizada com 
os mistérios que celebramos, antro-
pologicamente mais compreensível 
à cultura do nosso tempo e, sem que 
ela perca em nada a sua grandeza, 
torna Maria bem mais próxima de 
nós.

Assim afirma o Concílio: “Maria 
está no coração da história da sal-
vação. Realiza em si e, de certa ma-
neira, reflete as grandes afirmações 
da fé. Ao ser objeto da pregação e 
do culto, encaminha os fiéis para seu 
Filho, para o seu sacrifício e para o 
amor do Pai. A Igreja, buscando a 
glória de Cristo, torna-se cada vez 
mais próxima do seu modelo, cres-
cendo na fé, na esperança e na cari-
dade, em busca do cumprimento da 
vontade divina. Por isso, também no 
apostolado, a Igreja olha para Maria 
que gerou a Cristo, concebido pelo 
Espírito Santo para nascer e crescer 
no coração dos fiéis, por intermé-
dio da Igreja. Na sua vida Nossa 
Senhora foi, enfim, exemplo de 
amor fraterno, que deve animar 
os que cooperam com a Igreja, na 
missão apostólica, para a regene-
ração de todos os seres humanos” 
(LG 65).

Depois do Concílio, o Papa Pau-
lo VI escreveu uma exortação apos-

tólica sobre o culto 
a Maria, a “Marialis 
Cultus”. Trata-se 
de um documen-
to atualíssimo pelo 
fato que, ao res-
gatar as fontes da 
devoção e do culto 
a Maria, apresen-
ta pistas para a sua 
compreensão dian-
te da sensibilidade 
da cultura contem-
porânea e alerta 
sobre exageros que 
desvirtuam a ver-
dadeira devoção e 
a piedade popular 
mariana. Essa ex-
pressão de devoção 

MAIO, MÊS DE MARIA

a Maria encontrou aqui no Brasil 
um poeta-profeta em Frei Carlos 
Mesters que assim se expressou: 

“A história do Brasil parece um 
imenso andor de Nossa Senhora, 
carregado pelo povo humilde, atra-
vés dos tempos. O povo não apa-
rece, nem carrega placa de nome 
no peito. Faz questão é de ficar es-
condido, atrás do nome de Maria e 
atrás dos enfeites e das flores, que 
caem pelos lados do andor até o 
chão. O que aparece e deve apare-
cer é o nome e a imagem de Nossa 
Senhora, aclamada e invocada por 
milhares de vozes que, lá de baixo, 
choram e gritam sem parar, Ave 
Maria!

Carregando o andor de Nossa 
Senhora, o povo carrega pelas ruas 
a sua esperança de um dia poder 
chegar lá onde Nossa Senhora já 
chegou, isto é, gozar da liberdade 
total dos filhos de Deus. Carregan-
do a imagem de Maria, o povo dá 
a todos a prova concreta de que, 
caminhando com Deus, é possível 
realizar esta esperança.

A história de Maria é a imagem 
da história do povo humilde. É uma 
história que ainda não terminou. 
Continua, até hoje, nas pequenas e 
grandes histórias deste povo, que 
anda escondido de baixo do andor, 
rezando sem parar a Ave Maria!” . 
(Frei Carlos Mesters: Maria a mãe 
de Jesus - Vozes 1989, pag 14).

     Dom Francisco Biasin
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O 58º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

25 de abril de 2021 - IV Domingo da Páscoa
 

«São José: o sonho da vocação»

Queridos irmãos e irmãs!

No dia 8 de dezembro passado, teve início o Ano es-
pecial dedicado a São José, por ocasião do 150º ani-
versário da declaração dele como Padroeiro da Igreja 
universal (cf. Decreto da Penitenciaria Apostólica, 8 de 
dezembro de 2020). Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 7) 
e, em São José, reconheceu um coração de pai, capaz 
de dar e gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que as 
vocações tendem a fazer: gerar e regenerar vidas todos 
os dias. 

Sonho
A vida de São José sugere-nos três palavras-chave para a vocação de cada um. A primeira é sonho. 
Todos sonham realizar-se na vida. A este propósito, muito nos tem a dizer São José, pois, através dos 
sonhos que Deus lhe inspirou, fez da sua existência um dom. Por quê? Porque o seu coração estava 
orientado para Deus, estava já predisposto para Ele. O mesmo se passa com a nossa vocação: Dirige-Se 
delicadamente à nossa interioridade, entrando no nosso íntimo e falando-nos através dos nossos pensa-
mentos e sentimentos. E assim nos propõe como fez com São José, metas elevadas e surpreendentes.

Serviço
Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e da vocação: serviço. Dos Evangelhos, resulta 
como ele viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O seu cuidado amoroso atravessou as 
gerações, a sua custódia solícita tornou-o patrono da Igreja. «Toda a verdadeira vocação nasce do dom 
de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. No sacerdócio e na vida consagrada, requer-se 
este gênero de maturidade. Gosto de pensar em São José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião 
das vocações. Deus derrama o seu Espírito, a sua criatividade sobre nós; e realiza maravilhas, como em 
José.

Fidelidade
Além da chamada de Deus, que realiza os nossos 
sonhos maiores, há um terceiro aspeto que atravessa 
a vida de São José e a vocação cristã: a fidelidade. 
José é o «homem justo» (Mt 1, 19) que persevera 
na adesão a Deus e aos seus desígnios. A vocação, 
como a vida, só amadurece através da fidelidade de 
cada dia. Não temas: são palavras que o Senhor di-
rige também a ti, querida irmã, querido irmão, quan-
do, sentes o desejo de Lhe doar a vida. É a alegria 
que vos desejo a vós, que generosamente fizestes 
de Deus o sonho da vida. São José, guardião das vo-
cações, vos acompanhe com coração de pai! 

     Roma, São João de Latrão, 19 de março de 2021, 
Solenidade de São José     
                   Francisco



05 Revista O Serra  nº 145 - maio de 2021

Vocação, antes de ser o resultado 
de uma escolha, é dom de Deus. Assim, 
a vocação não é um simples chamado, 
é um chamado a viver de acordo com o 
plano de Deus. A primeira de todas as 
vocações é a vida. Que gratuitamente 
recebemos de Deus para manifestar ao 
mundo a sua glória. Pois como afirmava 
Santo Irineu: “A glória de Deus é o ho-
mem vivo”. Enquanto que o homem vivo 
é aquele que está na graça de Deus, é 
aquele que coloca sua vida à serviço do 
Senhor e dos irmãos. 

Quando procuramos responder à 
graça de Deus, necessariamente so-
mos movidos a discernir em qual es-
tado de vida podemos responder mais 
adequadamente aos anseios pessoais 
e às inspirações divinas. É dentro desta 
dinâmica que há batizados cuja vocação 
é o matrimônio, outros a vida religiosa, 
outros o sacerdócio, outros ainda a vida 
laical consagrada. 

Cada uma destas vocações apre-
senta exigências de vida específicas e 
cumprem um importante papel na edi-
ficação do mundo e da Igreja. Embora, 
em toda vocação que viermos a assu-
mir o fim último é a nossa santificação 
e a glorificação de Deus. De modo que 
ninguém assume uma vocação para o 
engrandecimento pessoal, ou para se 
fazer superior aos outros, mas para am-
pliar o Reino de Deus neste mundo. 

Ou seja, quem se casa é chamado 
a servir a Deus no zelo, na fidelidade, no 
respeito e na mútua cooperação na Igre-
ja doméstica – a família. Quem professa 
os votos religiosos é chamado a servir 

a Deus com 
o testemunho 
de uma vida 
pobre, casta 
e obediente. 
Colocando-se 
a serviço dos 
pobres, dos 
doentes, dos 
p e q u e n o s , 
dos idosos, 
das crianças, 
da juventude. 
Aqueles que 
são ordena-
dos sacerdo-
tes servem a 
Deus agindo 
na pessoa de 
Cristo, Ca-
beça e Pas-
tor do seu 

povo. Movidos pela caridade pastoral, 
assinalados com o caráter sacerdotal, 
são constituídos Cristo no meio do seu 
povo para o qual são chamados a se-
rem: “servidores de Cristo e adminis-
tradores dos mistérios de Deus” (ICor 
4, 1). Os leigos consagrados pelo ba-
tismo por sua vez, permanecendo ocu-
pados com as atividades terrenas, tes-
temunham Cristo e santificam o mundo 
com seu testemunho e seu trabalho. 
Entre estes alguns são chamados a 
uma colaboração mais estreita com a 
evangelização e na missão própria dos 
pastores da Igreja. 

Sendo Deus quem chama, con-

sagra e envia, não se pode cessar 
a oração constante suplicando ao 
Senhor que não deixe faltar à sua 
Igreja as vocações que ela tanto 
precisa para cumprir sua missão 
no mundo. Que não faltem jovens (ra-
pazes e moças) corajosos ao ponto de 
assumir a vocação matrimonial até o 
sacrifício da própria vida. Que não fal-
tem jovens corajosos e generosos, ca-
pazes de assumir a vocação sacerdotal 
segundo o modo de Cristo, até a sua 
entrega total na Cruz. Que não faltem 
jovens (rapazes e moças) desapegados 
das ilusões deste mundo capazes de 
abraçar a vida religiosa segundo a dis-
posição dos conselhos evangélicos. Que 
não faltem leigos fervorosos, que sejam 
sinais de Jesus Cristo no mundo com a 
palavra e com a vida. 

Por isso, ouçamos o conselho do 
Senhor que nos diz: “Pedi, pois, ao 
Senhor da colheita que envie operários 
para a sua colheita” (Mt 9, 38). A vo-
cação é dom de Deus para a pessoa, 
e cada vocacionado é um dom de Deus 
para o mundo. Que nossa oração pelas 
vocações seja perseverante e fervoro-
sa, que nossa resposta ao Senhor que 
chama seja pronta e generosa. 

Pe. Hélio Cordeiro 
E-mail:cordeiro-80@hotmail.com

O padre Hélio hoje é formador no 
Seminário Nossa Senhora de Fátima 
em Brasília.

É Deus quem chama,consagra e envia...
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Faço questão de me apresentar, sou o Pe 
João B Assunção, Pároco da Paroquia Nossa 
Senhora de Lourdes – Bairro Fazenda - Ita-
jaí – SC e também exerço a função de Ca-
pelão do Hospital Marieta Konder Bornhau-
sen desde abril de 2019. Como capelão, sou 
responsável pela assistência espiritual aos 
pacientes na administração dos Sacramentos 
da Unção dos Enfermos, direção espiritual, 
conforto como presença amiga junto aos fa-
miliares por ocasião do óbito, confissão e a 
celebração da Eucaristia diária na capela do 
hospital. Como integrante da equipe de trans-
plantes, represento a posição da Igreja junto 
aos familiares de pacientes em morte cerebral 
para uma eventual doação de órgãos. Assisto 
aos membros da Pastoral da Saúde, prepa-
rando-os para a visita aos pacientes. Antes da 
pandemia, nossas atividades eram diárias e 
de muito proveito para todos.  O que mudou 
com o início da pandemia? Tudo ficou muito 
triste, nada mais é como era antes.   Já não 
é mais possível dar um abraço confortador e 
sabemos que nada substitui a presença física 
junto ao enfermo e seus familiares. Lamento 
não poder visitar os pacientes infectados e 
são os que mais precisam, mas infelizmente 
encontram-se isolados até de seus familiares. 
Enquanto padre sinto-me muito triste ao sa-
ber que  ali existem  pessoas precisando des-
esperadamente de uma atenção espiritual, de 
uma benção e não poder fazer nada, só rezar 
a distância. Com relação aos profissionais 
de saúde do hospital, tenho tido  para com 
os mesmos uma palavra de acolhimento, de 
conforto, carinho e atenção porque eles estão 
sofrendo nesta hora. A fé nestes tempos difí-

ceis é de suma importância. A espiritualidade 
nos ajuda a interpretar os acontecimentos. O 
objetivo da vida, as dificuldades e a morte es-
tão entre os temas que só encontram o sentido 
na fé. Crer em algo que nos transcende ajuda 
a superar com segurança as consequências 
da pandemia. Quanto maior for o envolvimen-
to das pessoas com a religião, menor vai ser 
o número dos deprimidos, suicidas, alcoolis-
mo... ou seja: maior qualidade de vida e con-
sequentemente menor numero de mortes. 
Nosso corpo é um presente de Deus, a vida 
o dom maior, a pessoa religiosa procura ter 
pensamentos saudáveis e isto ajuda a superar 
melhor a doença e até mesmo, no caso dos 
profissionais de saúde, o trabalho estressante. 
Na verdade eu sinto que tanto os profissionais 
quanto os pacientes não precisam de muita 
coisa, apenas um pouco de atenção, um om-
bro amigo, alguém que os escutem.  Vivemos 
uma grande tempestade, mas temos a certeza 
de que Jesus está conosco no barco.  E nos 
diz: Coragem! Calma, sou Eu! O papel da Igre-
ja é o papel da mãe que se coloca ao lado dos 
filhos tristes, enfermos e os coloca no colo. 
Tendo para com todos palavras de esperança 
e conforto. Minha palavra é de confiança, “vai 
passar”. Vamos voltar a nos encontrar para 
juntos, como Igreja, continuar nossa missão 
de fazer o Reino de Deus acontecer entre nós. 

 Pe. João Bernardino Assunção, 
 pertence à Diocese de Formosa, 
 e está em missão em Itajaí - SC

Assistência religiosa em tempo de Pandemia
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Deixar tudo para seguir Cristo exi-
ge renúncias que em muitos casos 
não são entendidas pela maioria das 
pessoas, especialmente nos tempos 
modernos. Entretanto, os que as pra-
ticam se tornam cada dia mais felizes, 
por entenderem que, ao realizar tais 
renúncias, fazem isto pelo Senhor 
de suas vidas e assim percebem que 
não há maior riqueza que deixar tudo 
para seguir a Cristo. Esse seguimen-
to parte de um chamado realizado 
por Cristo: “segue-me” Mt 9,9 e uma 
resposta dada por cada indivíduo (Cf. 
Mt 4,22), realidades que encontramos 
em diversas passagens da Palavra 
de Deus, mas que também aconte-
ceu comigo e acontece com muitos 
jovens.

Quando decidi entrar no seminário 
deixei muitas coisas para trás: famí-
lia, possibilidades de trabalhos, fa-
culdades dos sonhos, de formar uma 
família e etc. fatos muitas vezes não 
entendidos em uma modernidade vol-
tada para as paixões efêmeras. São 
realidades que abdiquei exigidas pelo 
seguimento a Cristo, mas feitas com 
alegria, pois ele promete que quem 
deixar tudo por ele, ganhará o reino 
dos céus (Cf. Mc 10,28-31) e é isso 
que devemos almejar em toda nos-
sa vida. Há cinco anos que estou no 
seminário e a cada dia é preciso re-
nunciar algo para continuar respon-

dendo sim a Deus. São renúncias 
que, às vezes consideradas simples, 
como: acordar no horário, dedicar-se 
aos estudos, lavar banheiros e corre-
dores, trabalhar na copa, ajudar um 
irmão, mas que através delas per-
maneço respondendo ao Senhor que 
preenche meu coração.

Deixar tudo que o ministério sa-
cerdotal pede, isto é, praticar essas e 
outras renúncias, só traz a felicidade 
por que deixei essas coisas por cau-
sa de Cristo. É ele o maior tesouro 
que podemos achar e por Ele deixar 
tudo (Cf. Mt 13,44). Essa foi uma das 
coisas que me fizeram entrar para o 
seminário, pois Jesus promete que 
quem deixar pai, mãe e renunciar a si 
mesmo por cauda d’Ele o encontrará 
(Cf. Mt 10, 37-39), ou seja, herdará o 
Reino do Céus. Por isso, a cada dia 
me coloco diante deste chamado tão 
belo para seguir a Cristo mais de per-
to e O encontrar. Um encontro pes-
soal que se dá nas orações diárias, 
no trabalho, nos estudos e no anúncio 
do evangelho.

Através desse encontro pessoal 
com Ele, não é possível não segui-Lo 
e continuar respondendo sim à vo-
cação que fui chamado. Cristo chama 
e cabe a mim responder sim a cada 

Vocação, um chamado Divino
dia. É decidir se entregar para o Reino 
de Deus e assim doar a vida para que 
os outros conheçam Nosso Senhor. É 
um chamado que não posso renun-
ciar, tendo em conta que como disse 
o papa Francisco na encíclica Evan-
gelii Gaudium: “o teu coração sabe 
que a vida não é a mesma coisa sem 
Ele”. É uma resposta pessoal que eu 
e que cada um que ouve o chamado 
de Cristo deve fazer, da mesma forma 
que os discípulos fizeram (Mt 4, 18-
22). É decisão e escolha por Cristo. 

Por fim, continuo nessa passea-
ta feliz por estar seguindo a Cris-
to. É uma caminhada que tem suas 
cruzes, assim como todas as outras 
vocações, mas que traz alegria e 
preenchimento ao coração, tendo em 
conta que Ele é o Senhor de nossas 
vidas e n’Ele está o caminho, a ver-
dade e a vida (Cf. Jo 14,6). Por isso, 
assim como busco responder todos 
os dias a Ele, convido você a escutar 
a voz de Jesus e responder ao seu 
chamado, pois assim encontraremos 
o verdadeiro tesouro.

Seminarista Lucas Ferreira da 
Costa, cursando o 2º ano de Teologia 
da Diocese de Formosa-GO.
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Assistentes Episcopais do CNSB
1º - Dom Jaime 
Cardeal Câmara, 
Arcebispo do Rio 
de Janeiro-RJ, 
Período de 1964 
a1968

2º - Cardeal 
Dom Agnelo 
Rossi, Arcebispo 
de Salvador - 
BA. Período de 
1968 a 1972

3 º - Cardeal 
Dom Eugênio 
de Araújo Sales, 
Arcebispo do Rio 
de Janeiro, RJ. 
Período de 1972 
a 1985

4º - Dom José 
Cardeal Freire 
Falcão, Arcebispo 
de Barasília - DF. 
Período 1985 a 
1995;

5º -  Dom Pedro 
Antonio Marchetti 
Fedalto, Arcebispo 
de Curitiba - PR. 
Período de 1995 a 
2008.

6º - Dom 
Diógenes Silva 
Mathes, Bispo 
Diocesano de 
Franca - SP. 
Período de 
2008 a 2010.

7º - Dom  
Angélico Sândalo 
Bernardino, Bispo 
Emérito de Blume-
nau - SC. Período 
de 2010 a 2018.

8º - Dom Francisco 
Biasin, Bispo Emé-
rito de Barra do 
Pirai , Volta Redon-
da - RJ. Período de 
2018.....
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Foi nesse espírito que o Se-
minário Diocesano Santo Oscar 
Romero, da Diocese de Barra 
do Piraí - Volta Redonda-RJ,  
retomou suas atividades nes-
te ano de 2021. Enfrentando, 
como todos, a pandemia que 
ainda assola todo o mundo, e 
as dificuldades e adaptações 
que dela decorrem, após um 
período de descanso e pre-
sença nas casas dos fami-
liares e nas comunidades de 
origem, lugar onde nasceram 
e cresceram na vida de fé, os 
seminaristas retomaram suas 
atividades com um retiro espi-
ritual de uma semana, prega-
do pelo Padre Rafael Ferreira, 
sacerdote da mesma Diocese 
de Barra do Pirai-Volta Re-

donda-RJ. 
Além disso, este ano o Se-

minário Diocesano comemo-
rou 8 anos de fundação, sen-
do este mais um motivo para 
render graças e louvores 
ao Senhor que sempre nos 
sustenta com sua fidelidade. 
São 8 anos de caminhada 
formando sacerdotes novos 
para um mundo novo! 

Esta data foi celebrada 
com Missa presidida pelo 
Bispo Diocesano Dom Luiz 
Henrique, tendo a presença 
do reitor do Seminário, Pa-
dre Carlos Alberto Gomes da 
Silva Júnior, do Vigário Ge-
ral, Padre Silvio Rafael Julia-
no, e do Bispo Emérito, Dom 
João Maria Messi.

“Em tudo dai graças...”(1Ts 5,18) 

No último dia 8 de abril, nas ale-
grias da oitava da Páscoa, nossa 
Paróquia São Sebastião, situada 
na cidade de Volta Redonda/RJ, 
teve o privilégio de Celebrar a Eu-
caristia onde três grupos foram 
agregados ao Movimento Serra. Na 
ocasião, antes da Missa, realiza-
mos uma Hora Santa em prol das 
vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias. Em nossa paróquia o 
Movimento Serra é bem expressivo, 
expandido quase em todas as nos-
sas 18 comunidades, aqui, homens 
e mulheres de boa generosidade, 
abraçam de fato a causa vocacional. 
Como registram as fotos, neste dia, 
entregamos a bandeira, o ícone de 
São Junípero Serra e o certificado. 

Nossos agradecimentos a todos 
os integrantes do Movimento Serra, 
que o Ressuscitado os encoraje na 
missão. 

  Registro Pascom.
  Pe.Alex

Novas agregações
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Os representantes José Carlos 
e Clépson Clélio, do ‘Homens do 
Terço’ da Diocese de Barra do Pi-
rai/Volta Redonda (RJ), estiveram, 
em Romaria ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida (SP), 
neste final de semana (dias 19, 20 
e 21 de fevereiro de 2021).

Nas fotos, os dirigentes dos di-
versos grupos, com o Pe. Eduardo 
Catalfo, CSSR, Reitor do Santuário 
Nacional que demonstra grande 
alegria pela presença dos romei-
ros.

Para nossa alegria, a Coorde-
nação do Terço sugeriu que o tema 
da XIV Romaria do Terço dos Ho-

mens seja, “Rezar pelas Vo-
cações Sacerdotais e Religio-
sas”, o que foi recebido com 
grande alegria pelo Reitor da 
Basílica Padre Eduardo Catal-
fo, o Representante Nacional 
Glayson Lozzer e, todos os 
participantes da reunião na Ba-
sílica. A sugestão foi dada pela 
coordenação do movimento, 
da citada diocese de Barra do 
Pirai/Volta Redonda, onde a 
maioria dos Grupos também 
são membros, juntamente com 
a IS Maria Ilda, do Movimento 
Serra.

Trata-se, portanto, de extre-
ma importância, não só para o 

‘Terço dos Homens’, mas também 
para o ‘Movimento Serra’ que, sem 
dúvida estará unido aos irmãos 
HOMENS na realização do bonito 
momento espiritual e devocional, 
tão agradável à Mãe do céu e nos-
sa, a Senhora Aparecida. 

Publicação do site A12
“Ao final da celebração, o Padre 

Eduardo Catalfo divulgou a data da 
14.ª Romaria, que será nos dias 18, 
19 e 20 de fevereiro de 2022. Ele 
aproveitou para pedir a todos os 
homens do Terço para rezar pelas 
vocações sacerdotais e religiosas.”

      
   Diác. sebben

Romaria do ‘Terço dos Homens’ de 2021
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A Comunidade Serra de Ribeirão Preto está de 
Luto. Faleceu no dia 03/02/2021 a nossa IS CRIS-
TINA AMBRÓSIO MOLINARI, esposa do IS Sebas-
tião Molinari.

O passamento da Cristina nos entristece muito, 
mas ela partiu deixando um rico legado de serviços 
prestados à Família, à Igreja e ao Serra. Jamais 
esqueceremos de seu sorriso, de sua bondade, 
amabilidade e amor ao próximo. Cumpriu fielmente 
com sua missão na Terra. Certamente, já foi recebi-
da pelo Pai, na Glória Eterna. Sebastião, Natália e 
Melissa, que Deus os ampare e os console, nesse 
momento de tão grande dor. 

Carinhosamente Yolanda e João Rodini

Passamento de Cristina Ambrósio Molinari

Hoje, dia 18/03/2021 “mais uma luz brilha no céu”. Depois de uma vida doada à causa do Reino; depois de tanto 
amar a Deus e testemunhar a fé de forma aguerrida, destemida e determinada. Gisele Maria, o grande presente que 
a Paróquia de São Sebastião e São Cristóvão, como também a de Nossa Senhora Aparecida no Ipsep e até mesmo 
a Arquidiocese de Olinda e Recife pôde desfrutar, seu encontro com Deus. Não tenho palavras para expressar minha 
gratidão a Ele por colocá-la na minha vida e na vida de meus paroquianos. Hoje ela terminou sua missão aqui na 
terra e agora recebe o prêmio no céu. Descanse em paz minha amiga.                                                     Pe. Nilton

 Fundadora do Movimento Serra na Paróquia da Imbiribeira no Recife
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Uma palavra motivadora para 
nossa meditação sobre a importância 
do Ministério Sacerdotal, dos padres 
nas nossas comunidades, na nossa 
Igreja, é aquela segundo a Coríntios 
5, 20. Desempenhamos o encargo de 
embaixadores em nome de Cristo.

O Sacerdote é aquele que faz as 
vezes de Nosso Senhor. Nós não po-
demos querer entender o padre dife-
rente daquilo que a Igreja sempre nos 
ensinou nesses dois mil anos, a partir 
das palavras do próprio Jesus, que 
quis instituir na sua Igreja o sacerdó-
cio ministerial. O Sacerdócio dos ho-
mens que cuidam das coisas do céu 
aqui na terra como ensinou o papa 
Inocêncio III. O sacerdote é embaixa-
dor de Cristo entre os homens. 

Não podemos deixar que as nos-
sas cabeças, sobretudo nós sacer-
dotes, sejam movidas numa com-
preensão pagã de nós mesmos, 
porque o mundo quer desconstruir a 
Igreja, e essa desconstrução passa 
pela desconstrução do sacerdócio 
ministerial e da vida do padre. Daí 
toda esta luta do mundo para jogar 
os padres na lama, gente que infiltrou 
pessoas no ministério, nas fileiras do 
nosso seminário para desconfigurar 
a Igreja.  Nós sacerdotes precisamos 
cultivar uma autoestima sobre o nos-
so ministério. Ninguém pode fazer o 
que nós fazemos, é trazer Jesus as 
almas através do pão e do vinho con-
sagrado, no seu corpo e no seu san-
gue, no altar de Deus, a Eucaristia. 
Ninguém pode no lugar do sacerdote, 
em nome de Jesus, absolver os pe-
cados, é uma prerrogativa do sacer-

dócio católico e nós católicos, temos, 
nessa tradição da Igreja, cremos na 
importância do poder sobrenatural 
dos sacerdotes entre nós. 

Às vezes, a grande dificuldade 
está em nós mesmos, os sacerdotes 
em compreender o que nós somos, 
o que nós representamos, o que nós 
devemos viver. O sacerdote é homem 
que aponta para o céu, é o homem 
mestre da confiança da 
fé e da esperança na 
pátria eterna. É aque-
le que no exercício da 
sua pastoral, marcados 
pela fé, da virtude da 
esperança e da carida-
de, promove toda uma 
evangelização que no 
coração das pessoas, 
vai criando toda uma 
dimensão de justiça, de 
paz, de caridade, de re-
conhecimento dos direi-
tos de Deus. 

O Sacerdote é o 
homem de Deus nes-
te mundo, é o homem 
designado para o altar, 
para o confessionário, 
para o atendimento, 
para a catequese, para 
o ensinamento, para 
admoestar as cons-
ciências, para ajudar as 
pessoas nesse caminho 
de santidade. Nós não 
podemos nos deixar le-
var por ensinamentos 
tão estupidos que nos 
últimos anos, nos últi-

mos decêndios tem desconfigurado a 
missão do padre. 

O sacerdote tem a sua missão 
precípua na Igreja. O sacerdote não 
toma o lugar do leigo, os leigos que 
participam pelo batismo do sacerdó-
cio régio de Cristo, eles têm a sua 
missão na família, na educação dos 
filhos, na promoção da justiça social 
neste mundo, do testemunho onde 
estão os seus trabalhos, mas nós 
sacerdotes, nós temos um ministé-
rio muito específico, isso está sendo 
perdido, tem muita gente combatendo  
isso, muita gente desconfigurando a 
missão do sacerdócio, e nós as vezes 
caímos nessa. 

O padre não é para ser uma au-
toridade, um dono de tudo, um sacer-
dote é para ser a exemplo de Cristo, o 
bom pastor, casto, pobre e obediente. 
Servidor do Evangelho, animador da 
santidade e da vida espiritual do seu 
povo. Nós somos embaixadores de 
Cristo junto ao nosso povo, na nos-
sa pobreza, nas nossas dificuldades, 
mas o ofício que o senhor Jesus co-
locou nos meus ombros e no seu om-
bro prezado irmão sacerdote é algo 
que o mundo não entende e que as 

A importância do Ministério Sacerdotal
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vezes também nós, deixamos passar 
desapercebido.

Vamos a palavra de Deus, desta 
quinta-feira:

O Evangelho de hoje, Marcos 
(6, 7-13), Jesus disse ainda, quando 
entrardes em uma casa ficai aí até a 
vossa partida. Se em algum lugar não 
vos receberem, nem quiser nos es-
cutar, quando sairdes sacudi a poei-
ra dos pés como testemunho contra 
eles, então os 12 partiram e pregaram 
que todos se convertessem, expul-
savam muitos demônios e curavam 
numerosos doentes, ungindo-os com 
óleo.

Veja que bonito este texto que se 
aplica hoje também aos sacerdotes. 
O sacerdote é aquele que vai ao en-
contro das ovelhas perdidas na casa 
de Israel. Quanta alegria no coração 
do padre quando atende um idoso, 
uma pessoa que as vezes recalcitra-
da no pecado há anos e anos e não 
se confessa, mas na doença e no so-
frimento volta-se a Deus. 

Quão triste é para o sacerdote 

não ser recebido, eu até hoje nos 
meus 34 anos de padre, encontrei 
apenas três homens, três pessoas, 
não aceitaram a minha visita no leito 
de morte. Olha que eu já visitei muitos 
doentes, inclusive pessoas de outras 
igrejas, que agente as vezes visita os 
hospitais, claro que é um atendimento 
diferente dado ao católico que rece-
be os nossos sacramentos, mas você 
receber de um doente, eu não quero 
a oração, eu não quero a visita do pa-
dre é  muito doloroso. 

Essa é a missão nossa, ir ao en-
contro destas pessoas. Meu querido 
irmão padre, não desanime, querido 
povo de Deus, reze pelos seus sacer-
dotes, vamos buscar na oração uma 
grande intercessão, vocês mulheres 
como mães espirituais pelos sacerdo-
tes, maternidade espiritual pelos sa-
cerdotes, vocês homens pais, cultive 
essa paternidade espiritual pelos sa-
cerdotes, rezando por eles. Escolhe 
um padre onde quer que tem e que 
você conhece. Um ou dois ou três pa-
dres para vocês rezarem, para inter-
ceder para o resto da sua vida para 

que possam cumprir a sua missão. 
É tão bonito rezar pelos sacerdo-

tes, é o que nós vamos fazer agora 
nesse terceiro dia de oração pelos 
sacerdotes

Quero rezar agora por você meu 
irmão padre:

ORAÇÃO PELO CLERO
 (CARDEAL LEME)

Deixai, ó Jesus, que em vosso 
Coração Eucarístico, depositemos 
as mais ardentes preces pelo nosso 
clero. Multiplicai as vocações sacer-
dotais em nossa pátria; atrai ao vosso 
altar os filhos do nosso Brasil; cha-
mai-os como instância ao vosso mi-
nistério!

Conservai na perfeita fidelidade 
ao vosso serviço aqueles a quem já 
chamastes; afervorai-os, purificai-os, 
santificai-os, não permitindo que se 
afastem do espírito de vossa Igreja.

Não consintais, ó Jesus nós Vos 
suplicamos, que debaixo do céu bra-
sileiro sejam, por mãos indignas, pro-
fanados os vossos mistérios de amor. 
Com instância vos pedimos: deixai 
que a misericórdia de vosso Coração 
vença a vossa justiça divina por aque-
les que se recusaram à honra da vo-
cação sacerdotal, ou desertaram das 
fileiras sagradas.

Por vossa Mãe, Maria Santíssi-
ma, Rainha dos Sacerdotes, aten-
dei, Jesus, a esta nossa insistente 
oração. Ó Maria, ao vosso coração 
confiamos o nosso Clero: guiai-o, 
guardai-o, protegei-o, salvai-o!

Amém. 
Que os nossos sacerdotes sejam 

homens, santos, puros e dedicados, 
sobre o olhar maternal da Virgem Ma-
ria, assim seja amém.

Pela intercessão da Rainha dos 
Sacerdotes, de São Padre Pio, de 
São João Maria Vianney, Santa Te-
rezinha do menino Jesus, venha so-
bre todos vocês nossos sacerdotes a 
benção de Deus Todo Poderoso. Pai, 
Filho e Espirito Santo, assim seja. 
Amém.

Transcrito da oração da manhã 
do dia 04/02/2021, transmitido atra-
vés da Rádio Coração Fiel, de Rialma 
-GO, pelo terceiro dia do decenário 
de oração pela santificação e perse-
verança dos Sacerdotes, com autori-
zação de Dom Adair, bispo de Formo-
sa-GO

Transcrição: IS. Luiz Albino de 
Paiva
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No dia 24 de fevereiro de 2021, ti-
vemos a grata satisfação em partici-
par da Missa presidida pelo IS. Pe. 
Claudio Gomes dos Santos- MIC 
em Manoel Ribas PR, onde foi dada 
posse ao novo casal Presidente 
IS. Anderson e Patrícia Majewski. 
Desejei bom êxito aos novos dire-
tores me colocando a disposição 
sempre que precisarem de mim. 
Transmiti às mensagens de apoio à 
nova diretoria proferida pelo Presi-
dente do CNSB IS. Marcilio, do Se-
cretário Executivo IS. Sebben, bem 
como de nosso Coordenador Re-
gional Sul II IS. Jorge Tonet e das 
demais mensagens recebidas de 
nossos Irmãos (ãs) Serra espalha-
dos pelo nosso querido Brasil. 

Durante a posse agradecemos o 
brilhante trabalho prestado pelo Ca-
sal Presidente cessante IS. Nilson e 
Ivone Herdet e rogamos a Deus co-
piosas bênçãos pelo esforço e de-
dicação em favor das vocações sa-
cerdotais, missionárias e religiosas 
e pela nossa própria vocação. Na 
sequência Pe. Claudio em nome da 
Comunidade Paroquial e Comuni-
dade Serra enalteceu os relevantes 
trabalho prestado durante a gestão 
dizendo que em reconhecimento a 
comunidade os presentearia com 
um quadro de Jesus Misericordioso. 

IS. Eugênio Pereira de Couto
Coordenador do Distrito 168, 

Regional Sul II.

Posse em Manoel Ribas - PR
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O Mosteiro da Santa Face e do Pu-
ríssimo e Doloroso Coração de Maria 
foi fundado em 1969 pela Rev. Madre 
Maria Letícia da Virgem Dolorosa.

A história do mosteiro da Santa 
Face começa, na verdade, em 1951. 
Madre Letícia, após ter recebido do 
então Sr. Bispo de Belo Horizonte 
Dom Antônio dos Santos Cabral, o 
pedido de fundação de um mostei-
ro Redentorista na sua diocese, foi 
consultar o parecer do seu mosteiro 
de origem, em Itu/SP. Obtendo a per-
missão do Capítulo Conventual, ela 
realizou a fundação do mosteiro do 
Imaculado Coração de Maria no dia 
25 de março de 1952, acompanhada 
por mais uma Irmã.

Em 1968, quando se estava colo-
cando em prática as novas normas 
exigidas pelo Concílio Vaticano II, 
Madre Maria Letícia e outras 11 Irmãs 
tiveram que deixar a diocese, pois 
desejavam continuar observando tan-
to a Regra antiga quanto a liturgia tra-
dicional para a Santa Missa e o Ofício 
Divino. Foi então que, já em Diaman-
tina/MG, Madre Maria Letícia fun-
da oficialmente o mosteiro da Santa 
Face em 13 de outubro de 1969. Após 
1 ano e 2 meses na cidade mineira, o 
mosteiro foi recebido por Dom Antônio 
Castro Mayer na cidade de Campos 
dos Goytacazes/RJ em 26 de julho de 
1970. Nesta cidade o Mosteiro ficou 
instalado durante 33 anos. Finalmen-
te, em 2003, após a comunidade ter 
passado por uma grande tribulação 
interna, 4 monjas conseguiram de 
Roma a transladação para a cidade 
de São Fidélis/RJ para ficarem sob os 
cuidados da Administração Apostólica 
São João Maria Vianney, e poderem 
assim, conservar os costumes, regras 
e liturgia tradicionais plenamente em 
comunhão com a Santa Igreja.

 Desejosas de ampliarem o prédio 
do mosteiro para acolherem mais vo-
cações, e ficarem mais próximas da 
Congregação Redentorista, o mosteiro 
foi transladado para a diocese de For-
mosa/GO, sendo acolhido pelo Exmo. 
Bispo Dom Adair José Guimarães. 
Nesta cidade e diocese as monjas 
esperam poder frutificar em número 
e em santidade, para continuarem as-
sim, cumprindo sua missão de mostrar 
ao mundo que “junto de Cristo a re-
denção é copiosa.”  (Sl. 129)

       (Monjas Redentoristas de Formosa-GO)

PEREGRINAÇÃO EM AMOR A CRISTO!
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Igreja Católica, presente no mun-
do todo, celebra, em 19 de março, a 
Solenidade de São José. Neste dia, 
ela recorda solenemente, a santidade 
de vida do seu patrono. O santíssi-

mo São José, protetor Universal da 
Igreja. Poucos dias depois, em 1º de 
maio, São José é novamente festeja-
do, agora, sob o título de São José 
Operário, por também ser conside-
rado padroeiro dos trabalhadores, e 
que revela com sua vida que Deus 
trabalha sem cessar na santificação 
de Suas obras, é o mais desejoso 
de trabalhos santificados: “Seja qual 
for o vosso trabalho, fazei-o de boa 
vontade, como para o Senhor, e não 
para os homens, cientes de que re-
cebereis do Senhor a herança como 
recompensa” (Col 3,23-24).

Os Evangelhos pouco falam a 
respeito de São José. E pelo pouco 
citado na Sagrada Escritura, sabe-
mos que São José não falou nada; 
não escreveu nada; não fez nenhum 
milagre; não exerceu nenhum cargo 
importante; não foi mártir. Quem foi 
então São José? Por que então é con-

siderado o patrono da Igreja Católica, 
patrono das famílias e dos trabalha-
dores? Por que a Igreja Católica, por 
iniciativa do Papa Francisco resolveu 
dedicar 2021 como o “Ano de São 
José”? Mesmo sendo pouco o que se 
fala sobre ele, inclusive nas Sagradas 
Escrituras, o pouco que dele sabe-
mos justifica todas as honras e glórias 
a ele atribuídas. Senão, que missão 
e cargo poderiam ser mais importan-
tes que ter acolhido Maria, a Mãe de 
Jesus e ao próprio Menino Jesus, 
educando-O e ensinando-O a ser Ho-
mem? O que poderia alguém falar ou 
“escrever” para a História, melhor do 
que ser um homem justo, corajoso, 
temente e obediente ao Senhor? 

São José foi o esposo de Maria (Mt 
1,19; Lc 2,5), pai adotivo do próprio 
Jesus, cabendo-lhe a honra da dar 
nome ao Menino Jesus – Aquele que 
salvará o seu povo de seus pecados 
(Mt 1,21), modelo de pai e esposo, 
protetor da Sagrada Família, São 
José, cujo nome, em hebraico, signi-
fica “Deus cumula de bens”. Acolheu 
misteriosa, dócil e obedientemente, a 
mais suprema das escolhas: ser pai 
adotivo do Menino Jesus, o Messias, 
o Salvador do mundo.

Segundo Mateus (1,19), São José 
era um “homem do bem” (um homem 
justo), e só por encontrar alguns ho-
mens justos, o Senhor Deus prometeu 
a Abraão que não destruiria Sodoma 
(Gen. 18). Sendo ele da descendên-
cia de Davi (Lc 2,4; Mt 1,1-16), ajudou 
na confirmação de algumas profecias 
em relação ao Menino-Deus: Ali per-
maneceu até a morte de Herodes 
para que se cumprisse o que disse 
o senhor “Eu chamei do Egito o meu 
filho” (Mt 2,15), como também: ...veio 
habitar na cidade de Nazaré para que 
se cumprisse o que foi dito pelos pro-
fetas: “Será chamado Nazareno” (Mt 
1,23). 

Um dos fatos mais relevantes na 
vida de São José foi o seu casamento 
com Maria, a Mãe de Jesus. Segundo 
a tradição popular eram muitos os as-
pirantes à mão de Maria. Então todos 
os jovens pretendentes teriam deixa-
do seus bastões para ter um sinal da 
jovem pretendida. O sinal apareceu. 
O bastão de José, prodigiosamente, 
floresceu. Dessa forma, todos reconhe-
ceram ser José o escolhido para espo-
so da Virgem Maria. O matrimônio de 
José e Maria foi um verdadeiro ma-
trimônio, embora virginal. Ao saber 
que Maria ia ser mãe ficou sem saber 
o que fazer... Por um lado sabia que 

São José: Pai de 
múltiplas virtudes!

Is Ginaldo de Jesus-Serra Aracaju
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não tivera parte naquela gravidez, por 
outro era-lhe impossível duvidar da 
fidelidade de sua esposa. O dilema 
angustiante foi resolvido com a apa-
rição do anjo e a fé de José, que acre-
ditou na Palavra do Senhor. A atitude 
de José demonstrou que ele estava à 
altura de sua nobre e singular missão: 
acolher Maria em sua casa e cuidar 
do Messias (Do livro “Um Santo para 
cada dia”).

Na sua Carta Apostólica “PATRIS 
CORDE”, por meio da qual o Papa 
Francisco decretou, em 8 de dezem-
bro de 2020, o “Ano de São José”, 
a ser celebrado em 2021, Francisco 
ressalta sete virtudes de São José, 
como pai: Pai amado, Pai na ternu-
ra, Pai na obediência, Pai no acol-
himento, Pai com coragem, Pai tra-
balhador e Pai na sombra (ou pai no 
silêncio, acrescento). Com coração 
de pai: assim José amou Jesus, de-
signado nos quatro Evangelhos como 
“o filho de José”, razão suficiente para 
a missão que a Providência lhe confiou. 
Sabemos, segundo os Evangelhos, 
que José era um humilde carpintei-
ro, porém, um ‘homem justo’, sempre 
pronto a cumprir a vontade de Deus 
manifestada na sua Lei, através de 
quatro sonhos. Depois duma longa e 
cansativa viagem de Nazaré a Belém, 
viu o Messias nascer num estábulo 
por não haver lugar para eles. Foi tes-
temunha da adoração dos pastores e 
dos Magos. 

Teve a coragem de assumir a pater-
nidade legal de Jesus, a quem deu o 
nome revelado pelo anjo: Dar-Lhe-ás 
‘o nome de Jesus... ’. Entre os povos 
antigos, dar o nome a uma pessoa 

(ou a uma coisa) significava conse-
guir um título de pertença, como fez 
Adão (Gên. 2,20). No templo, quaren-
ta dias depois do nascimento, José 
– juntamente com Maria – ofereceu 
o Menino ao Senhor... Para defender 
Jesus de Herodes, residiu como fo-
rasteiro no Egito. Regressando à pá-
tria, viveu na pequena e ignorada ci-
dade de Nazaré, na Galileia – donde 
(dizia-se) “não sairá nenhum profeta” 
(Jo 7,52), nem “poderá vir alguma 
coisa boa” (Jo 1,46). Foi precisamen-
te durante uma peregrinação a Jeru-
salém que perderam Jesus (aos doze 
anos) e José e Maria, angustiados, 
andaram à Sua procura, tendo-O en-
contrado três dias depois, no Templo 
discutindo com os doutores da Lei (Lc 
2,41-50).

Depois de Maria, a Mãe de Jesus, 
nenhum Santo ocupa tanto espaço no 
magistério pontifício como José, seu 
esposo. Bento IX declarou-o ‘Padroei-
ro da Igreja Católica’; Pio XII apresen-
tou-o como ‘Padroeiro dos operários’; 
São João Paulo II, como ‘Guardião 

do Redentor’ entre outros. Assim ao 
completarem-se 150 anos da sua de-
claração como Padroeiro da Igreja 
Católica, feita em 8 de dezembro de 
1870, gostaria de dizer que “Todos 
podem encontrar em São José – o 
homem que passa desapercebido, o 
homem da presença quotidiana dis-
creta e escondida – um intercessor, 
um amparo e um guia nos momentos 
de dificuldade. São José lembra-nos 
que todos aqueles que estão, aparen-
temente, escondidos ou em segundo 
plano, têm um protagonismo sem pa-
ralelo na história da salvação”. Exter-
nou Francisco. 

“Levanta-te, toma o menino e sua 
mãe” (Mt 2,13): diz o anjo da parte 
de Deus a São José. O objetivo des-
ta Carta Apostólica (Petris Carde) diz 
Francisco, é aumentar o amor por este 
grande Santo, para nos sentirmos im-
pelidos a implorar a sua intercessão 
e para imitarmos as suas virtudes e 
o seu desvelo. Com efeito, a missão 
específica dos Santos não é apenas 
a de conceder milagres e graças, 
mas de interceder por nós diante de 
Deus... Estimulado com o exemplo 
de tantos Santos (e Santas) diante de 
seus olhos, Santo Agostinho interro-
gava-se: “Então não poderás fazer o 
que estes e estas fizeram?” E, assim, 
chegou à conversão definitiva excla-
mando: “Tarde Vos amei, ó Beleza tão 
antiga e tão nova, tarde Vos amei!” 
(Confissões de Santo Agostinho). 

Só nos resta implorar, de São José 
(nosso Patrono), a graça das graças: a 
nossa conversão. Concluiu Francisco.

 
                          IS. José Ginaldo
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Vocação é chamado, escuta, 
resposta e entrega. É doação livre e 
espontânea. Maria soube dizer seu 
“sim” compreendendo o projeto de 
Deus em sua vida e transforman-
do-a. Confiou e assumiu a proposta 
de conceber Jesus em seu ventre, 
confirmando sua vocação.

Humildemente, Maria tomou a 
dimensão missionária e, de forma 
imediata, foi ao encontro de Isabel, 
colocando-se a serviço (Lc 1, 39). A 
atitude de Maria nos mostra que o 
abandono de si mesmo é algo subli-
me, mesmo que, muitas vezes, mui-
to difícil. “Deixar tudo” é nada mais 
que esvaziar-se de tudo aquilo que 
não nos pertence e agregar tudo 
aquilo que ganhamos, pelas graças 
de Deus. É assumir o projeto do 
Reino, assim como Maria fez.

O Papa Francisco nos diz que as 
vocações nascem da Igreja. É nela 
que encontramos e damos verda-
deiro sentido aos vários ministérios. 
Pelo chamado de Deus, assumi-
mos uma missão que decorre do 
compromisso e da alegria de servir. 
Permitir que este chamado possa 
adentrar no coração é compreender 
que Deus quer nos presentear pela 
vivência da fé e realizar o verdadei-
ro encontro pessoal com seu Filho. 

“Feliz aquela que confiou” (Lc 1, 39-45)
Assumir uma proposta ministerial é, 
também, saber que nem tudo será 
tão fácil. Se fizermos memória da 
Escritura, que diz: “É no fogo que se 
prova o ouro” (Eclo 2, 5), passamos 
a entender quão grande é ser voca-
cionado.

Confiar, da forma com 
que Maria confiou, é ter cla-
reza de que escolheremos 
um caminho que floresce a 
cada passo dado. O forta-
lecimento da vocação per-
passa pelo discernimento, 
oração e conversão pes-
soal, que é demonstrada 
através de atos prove-
nientes dos melhores sen-
timentos que brotam do 
coração. Na passagem do 
Bom Samaritano (Lc 10, 
25-37), por exemplo, per-
cebemos quão grande é 
o amor de Deus por nós e 
entendemos que “amar ao 
próximo” faz parte de nos-
sa vocação.

Que Maria Santíssima, 
a Mãe das Vocações, seja 
modelo e interceda junto a 
seu Filho para buscarmos 
seu verdadeiro seguimen-
to e que o Santo Espírito 

pouse sobre cada vocacionado, a 
fim de fazê-lo assumir, de forma 
concreta, os diferentes serviços mi-
nisteriais!

             IS. Diácono Sebben
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O que sempre ouvimos 
em nosso meio, é um clamor 
generalizado por falta de vo-
cações.  Na maioria das vezes 
nem sabemos a realidade de 
outras dioceses. E isto nos 
faz pensar que as vezes não 
haja as vocações que as dio-
ceses gostariam de ter. Mas 
elas existem e está entre nós. 
A garantia encontramos ao ler 
a carta aos Hebreus 5,1 que 
todo sacerdote é tirado do 
meio dos homens.

Ao mesmo tempo Jesus em 
Mt 9,38 e Lc 10,2 nos manda 
um recado, para que peçamos ao senhor operários para messe. Se é assim que Deus age, não faz 
sentido reclamarmos da falta de sacerdotes, se não os temos, devemos nos questionar se esta-
mos pedindo e suplicando de maneira adequada, se as nossas orações são sinceras. Em respeito 
ao nosso livre arbítrio, Ele não impõe nada sobre o nosso querer.

Embora seja um carisma especial do Serra, é de todo o povo de Deus ambicionar mais vo-
cações. Entendo que todas as pastorais, leigos de uma forma geral deveriam incluir em suas 
orações diárias, a reza pelas vocações sacerdotais religiosas e missionárias. Por isso, não há uma 
isonomia em todas as paróquias e pastorais. Umas mais outras menos. 

Me encantei com uma no-
tícia ocorrida sobre a orde-
nação de irmãos gêmeos em 
Camaragibe – PE, no dia 11 de 
dezembro de 2020, pela Con-
gregação do Missionários de 
Nossa Senhora da Salette. Emer-
son e Henrique Alves compar-
tilham a mesma vocação, mui-
to embora na aparência podem 
ser confundidos um com outro, 
a vocação de cada um não é 
influenciada em razão de se-
rem univitelinos. A vocação en-

tre irmãos, principalmente gêmeos, não é nenhuma novidade, haja visto que São Bento e Santa 
Escolástica nasceram deste gênero de parto, assim como os padres Paulo e Felipe, chilenos que 
nasceram da vontade da mãe que se recusou a abortá-los. 

Um evento como este mostra que sempre haverá vocações, o que aumenta em muito a nossa 
responsabilidade como leigo de sempre as provocar. Portanto, está em nossas orações a quanti-
dade de vocações que desejamos. É como o próprio Emerson diz: “Cremos que o que aconteceu 
foi Cristo que estava passando e, quando Cristo passa, arrasta; e, quando passa, temos que estar 
atentos a Ele; e, por onde Ele passa, atrai, nos olha e nós o seguimos. Cremos que foi isso o que 
aconteceu, nada excepcional, nada extraordinário”. É esta atenção que nos faz leigos comprome-
tidos com a causa. É estar sempre atentos para quando o momento chegar, a nossa oração estar 
conectado com o chamamento e a resposta.

                 IS. Luiz Albino

VOCAÇÕES EM DOBRO
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No 3° dia da Novena de N. Sra. De Belém, padroeira 
da cidade, com participação da Comunidade Serra de 
Guarapuava, ocorrida em 02 de Fevereiro, cujo dia é 
feriado municipal

Comunidade Serra Imaculada Conceição de Moreno-PE, participando 
da VIA SACRA, em nossa igreja matriz, dia 19/02/2021. 

Comunidade Serra Jardim, junto com o Pe. Luciano, na celebração 
da novena em homenagem a SÃO PAULO APÓSTOLO, no dia 
25/01/2021, noite em que o Serra foi NOITEIRO

Ginaldo, Magna e Nathália e a futura freira, na casa dela, 
em Frei Paulo.  Fomos levar a ajuda financeira necessária 
para o seu ENXOVAL. Ela entrou para o convento no dia 
09 de fevereiro. Oração nunca é demais! É o Serra Aracaju 
apoiando as Vocações Religiosas (Femininas).

Aconteceu no dia 25/02/2021, missa de posse da Comuni-
dade Serra de Formosa, celebrada por Dom Adair José Gui-
marães, com presença do Coordenador Distrital Ari Silvério 
Borges.

A c o n t e c i m e n t o s
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A CS de Manoel Ribas - PR reinicia suas atividades com a 
posse de sua nova diretoria no dia 26/02/ 2021.

A celebração de envio acontecida no dia 17/01 na cidade de 
Vitória de Santo Antão foi presidida por Dom Fernando Saburido. 
Contou ainda com as presenças do reitor do seminário Maior 
Nossa Senhora das Graças, padre Joao Bosco Costa Lima, do 
vice-reitor, Padre Antônio Diego e do diretor de estudos, padre 
Hector Ruiz. Foram os seguintes seminaristas:

1. Arthur Barza, Jurandir Inácio, Paulo Henrique, Rodolfo dos 
Anjos, S. Sivaldo Bezerra, Rafael Menezes e  Wesley de Souza. 
Os seminaristas foram enviados para o estágio pastoral, pois 
concluíram o curso de teologia e agora entrarão em uma nova 
etapa formativa tendo em vista a ordenação diaconal.

Seminário de Pesqueira PE retorna atividades em 
19/02/2021. Serranos estão presentes.

Esta Hora Santa aconteceu em 04 de março 2020, com a 
presença de 2 Comunidades Serra, Camomilas Vocacionais, e 
São Sebastião e algumas pessoas convidadas.

Missa celebrada por Dom Luiz Henrique, ocorrida em 16 de fevereiro, na Catedral Nossa Senhora 
das Graças, onde se fez presente as Comunidades Serra Sagrado Coração de Jesus, São Se-
bastião e Mãe e Rainha, retomando as atividades, mesmo em tempo de pandemia, obedecendo 
as regras de exigências Sanitárias.

A c o n t e c i m e n t o s  I I 
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Comunidade Serra Santa Terezinha, comemorando 4 anos mesmo com esta pandemia os homens com o terço na mão suplicando 
o Senhor da Messe pelas vocações, dia 19/02/2021

Comunidade Serra Nossa Senhora Apareci-
da Volta Redonda aguardando oportunidade 
para receber a Bandeira.  Este encontro foi 
em 06 de março de  2020.  Visitei marcando 
para receber a Bandeira no Encontro de 
Aprofundamento que não pode acontecer 
devido a pandemia.

Ginaldo com a Irmã Geanne, religiosa e a presidente da CS de Aracajú-SE e 
no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Bugio, com a Irmã Maria Geanne da 
Silva, que daqui a pouco estará professando votos perpétuos. Congregação dos 
Santos Anjos.

Hoje 18 de fevereiro missa em ação de graças pelos 8 anos 
do Seminário Santo Oscar Romero, celebrada por Dom Luiz 
Henrique, concelebrada por Dom João Maria Messe, padre 
Silvio, padre Junior reitor e padre Carlos Henrique. são os 
21 seminaristas da Diocese. Sagrado Coração de Jesus, 
São Sebastião, Mãe Rainha

Seminaristas, com o Bispo Dom Luiz Henrique, o pároco Pe. 
Alex, Pe. Junior reitor do seminário Santo Oscar Romero. Pe. 
Sérgio, reitor do propedêutico, Pe. Rafael Ferreira, pe. Jorge 
Rodrigues.

A c o n t e c i m e n t o s  I I I 
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Encontro dos 
nossos IS. 
Edgard e 
Ignez Pimen-
tel, Irmã 
D u l c e , h o j e 
Santa Dulce 
dos Pobres, 
em 10 de 
setembro de 
1989 em 
Salvador- BA.

IS. Benoni Fran-
cisco de Oliveira 
que em 1972 após 
a festa de Nossa 
Senhora d’Abadia, 
no dia 16 de agosto 
de 1972, recebeu 
a visita do então 
Bispo Dom Víctor, 
o casal Benoni e 
Daura com a fina-
lidade de convi-
dá-los para iniciar 
o Serra Clube. Daí 
nasceu o Serra de 
Formosa.

Visita do então presidente do Conselho Nacional Serra 
do Brasil, à Comunidade Serra de Marilia – SP, com a 
presença de três serranos daquela comunidade sendo 
um deles o sacerdote Pe. José Carlos Tofoli, diretor espi-
ritual, em fevereiro de 1990.

No ano de 2007, doze seminarista da Diocese de Formo-
sa no Seminário Maior de Brasília. Apenas o Sergio Vieira 
(Camisa Amarela) não se tornou padre. Hoje casado e pai 
de dois filhos, servindo a Deus em outra vocação

Maria Gracieti, esposa do saudoso Luiz Antônio Maroso, de 
Florianópolis (SC), que foi presidente do Conselho Nacional 
Serra do Brasil nos anos de 1998 e 1999. Ela está sentada 
junto ao altar ornamentado com a belíssima toalha por ela ca-
rinhosamente pintada e doada ao Movimento Serra do Brasil.

Dom Raymundo Damasceno Assis recebendo a visita IS Loyd 
Kraquet e esposa, presidente do Serra Internacional e dos IS 
Edgard Pimentel, de Curitiba; Ulysses Sebben, de União da Vitória; 
Affonso Iannone e esposa, de São Paulo, presidente do Conselho 
Nacional Serra do Brasil; José Ginaldo de Jesus, de Aracaju e 
Fernando Barreto, de Aparecida, por ocasião da Romaria Nacional 
do Movimento Serra do Brasil, em novembro de 2004.

Página da Memória



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

OFERECIMENTO: Oferecemos este terço em louvor 
a Sagrada Família que seja a nossa luz, guia, proteção, 
cura e fortaleza em todos os momentos de nossa vida. 
Imploramos a Vós glorioso São José as graças que tanto 
necessitamos. Intercedei em nosso favor na terra, no céu 
e pelas nossas famílias. Confiantes esperamos.

• CREIO EM DEUS...
  Senhor fazei-nos perseverantes em nossa vocação 

SERRA.
• PAI NOSSO...
   Senhor dai-nos Fé ...
• AVE MARIA...
 Senhor, fortalecei nossa ESPERANÇA;
• AVE MARIA...
Senhor, fazei-nos CARIDOSOS
• AVE MARIA...
• GLORIA AO PAI...

PRIMEIRA DEZENA: Glorioso São José, servo fiel e 
prudente, patrono da Igreja Católica no mundo inteiro, 
protegei-a das ciladas do mal, estendendo suas bênçãos 
ao Santo Padre o Papa e ao Clero.

• 10 vezes a oração:  São José protegei a nossa Igreja 
e o Clero!

• GLORIA AO PAI...
SEGUNDA DEZENA: Glorioso São José, fostes o gran-

de instrumento da Providencia Divina na Família de Na-
zaré. São José providenciai em todas as nossas famílias 

nas suas necessidades.
• 10 vezes a oração:  São José Providenciai em to-

das as nossas famílias nas suas necessidades.
• GLORIA AO PAI...
TERCEIRA DEZENA: Amado São José, dai-nos a 

graça de ordenar nossas vidas para os tesouros do 
céu, servindo a Deus em nossa vocação SERRA.

• 10 vezes a oração:  São José, fortalecei-nos em 
nossa vocação SERRA.

• GLORIA AO PAI...
QUARTA DEZENA: São José, Pai adotivo de Jesus, 

grande trabalhador que construiu a casa e a oficina para 
não faltar o pão no lar da Virgem Maria e que não falte 
hoje para nós Jesus, o Pão Eucarístico. Ajudai-nos a 
construir em nossos seminários, santos e numerosos 
sacerdotes. São José acolhei nossos sacerdotes, reli-
giosos e missionários como vossos filhos adotivos.

• 10 vezes a oração: São José acolhei nossos sa-
cerdotes, religiosos e missionários como vossos filhos 
adotivos.

•  GLORIA AO PAI...
QUINTA DEZENA: São José teve três sonhos, nos 

quais identificava o que Deus queria na sua vida e por 
sua obediência teve a recompensa de ser integrado no 
plano Salvífico. José acolhe Maria e abraça o Projeto 
de Deus. São José cuidou tão bem de Jesus e Maria, 
assim cuidará de todos nós.

• 10 vezes a oração: São José cuidou tão bem de 
Jesus e Maria, assim cuidará de todos nós.

• GLORIA AO PAI...
• SALVE RAINHA...
• SÃO JOSÉ, INTERCEDEI POR NÓS...
• SÃO JUNÍPERO SERRA, ROGAI PO NÓS...                 
                                              IS. Célia Regina - Brasília            

TERÇO A SÃO JOSÉ 


