
o Serra
LEIGOS A SERVIÇO DAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS, RELIGIOSAS E MISSIONÁRIAS

Edição 146 - agosto de  2021

“Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação 
no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram 
as minhas obras por quarenta anos.” (Hebreus 3,7-9).
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Caríssimas Serranas e 
Caríssimos Serranos

Paz e Bem!

Quem diria que essa fase a 
qual estamos passando devido 
a essa pandemia, iria unir mais 
ainda os membros do nosso 
Movimento Serra, mesmo não 
presencial, mas, usando a 
tecnologia a nosso favor, nos 
motivando a rezar mais pelas 

vocações e procurando ter uma formação mais centrada nas nossas 
convicções como membro do Serra.

Dando prosseguimento as diretrizes traçadas no Plano de Ação do 
CNSB, tivemos a reunião da Diretora Auxiliar da Coordenação Regio-
nal, IS Oraida Medeiros, com os Coordenadores Regionais e Distritais, 
onde discutiram os problemas pertinentes nas suas coordenações. Um 
primeiro e importante passo para uma renovação em nosso Movimento.

Elaboramos os nossos Encontros de Formação, o qual dividimos em 
partes: A primeira parte para a Formação de Liderança Cristã Serra e a 
segunda parte para a Formação do Membro Serra.

Nos cincos Encontros de Formação de Liderança, conduzido pela 
Diretora Auxiliar do FLS, IS Hilda Queiroz, tivemos a oportunidade de 
aprender um pouco sobre a origem da Liderança Cristã, o que é uma 
Liderança Cristã, suas Teorias, seus Pilares, como ser Líder Cristão 
e como desenvolver um Líder Cristão Serra. Foram Encontros bem 
participativos com excelentes interações entre os participantes, onde 
tiveram espaço para externar suas opiniões.

Na continuação desses Encontros, tivemos a oportunidade de 
conhecer a história de São Junípero Serra, repassada pela a IS Suzana 
Bierlinski, Coordenadora do Distrito 059 – Rio de Janeiro, como tam-
bém de aprendermos mais como ser um Membro Serra, ministrado pelo 
Vice-presidente de Expansão do CNSB, IS Ginaldo de Jesus. Teremos 
outras palestras como o Papel do Leigo na Igreja e a Espiritualidade do 
Serrano entre outras, que ocorreram e ocorrem a cada 15 dias.

Outro acontecimento muito importante para a nossa Formação de 
Membro Serra, foi os Encontros Organizados pelo Distrito Serra de Ara-
caju, tão bem conduzido pelo Vice-presidente de Expansão do CNSB, IS 
Ginaldo de Jesus, trazendo Sacerdotes como palestrantes, nos passan-
do seus conhecimentos de forma leve e segura, a respeito dos Santos 
Juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Ficamos na esperança 
de que outros encontros aconteçam. 

Não podemos e nem devemos ficar parados, movimente sua Regio-
nal, seu Distrito, sua Comunidade, pois a “Messe é grande e pouco são 
os operários” e seguindo nosso patrono, São Junípero Serra, “Sempre 
avante, jamais retroceder”.

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
Presidente do CNSB
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O mês de agosto tradicionalmen-
te é considerado e vivido na nossa 
Igreja como mês vocacional. Um mês 
temático que desperta o interesse e 
sobretudo anima as nossas comuni-
dades e os fiéis a rezarem para que 
Deus suscite vocações a serviço do 
Povo de Deus e para a transformação 
do mundo em Reino de Deus. A di-
mensão do chamado é constante na 
história bíblica e, na perspectiva da 
salvação, é sempre Deus que chama: 
basta pensar em Abraão, Moisés e 
os profetas no A.T. e na vocação dos 
apóstolos no N.T.

 A pastoral vocacional, tão 
desenvolvida nas nossas dioceses, 
ajuda e estimula a manter viva esta 
dimensão e é uma benção ver como 
os resultados chegam e enchem de 
alegria o rebanho e os pastores. Con-
tudo é bom observar e adotar o estilo 
de Deus e de Jesus em conduzir este 
trabalho pastoral a fim de evitar de 
tomar atitudes e iniciativas que nem 
sempre correspondem à vontade do 
Senhor.

 Lendo algumas passagens 
do evangelho de Mateus e de Lucas, 
nota-se claramente o contexto em 
que Jesus fala do chamado. 

 Em primeiro lugar Jesus se 
coloca na perspectiva do Reino, da 
gratuidade e da iniciativa do Pai. Não 
usa critérios humanos. Diante de mui-
to trabalho e de poucos operários 
qualquer um de nós, reduziria o tra-
balho ou contrataria novos operários. 
Jesus vai além: “Pedi pois ao Senhor 
da colheita que envie operários para 
a sua colheita!”(Mt 9, 38). Ele se re-

“Quem quer me seguir, tome a sua cruz!”
mete à livre iniciativa do Pai. É o Pai 
que envia, estimulado pela oração 
de pedido dos fiéis, de acordo com o 
desígnio do seu infinito amor! Talvez 
esta oração de pedido seja a mais 
importante dentro da Igreja porque é 
Jesus que a indica como necessária! 
Portanto temos que rezar e pedir 
mais!!!

 O contexto desta passa-
gem de Jesus é que ele, após ter 
percorrido cidades e povoados 
pregando o evangelho do Reino, 
curando todo o tipo de enfermidades 
e doenças (cfr Mt 9, 35), sente com-
paixão da multidão que enxerga “can-
sada e abatida como ovelhas que não 
tem pastor”(Mt 9, 36). Quem é cha-
mado e enviado dever ser movido de 
compaixão. Vocação sem compaixão 
produz funcionários do sagrado, em-
presários de uma instituição religiosa, 
mercenários e não pastores.

 Outro enfoque é o de Lucas 
no capítulo 10 do seu evangelho. 
Jesus designa setenta e dois discí-
pulos e os envia dois a dois na sua 
frente. Convida-os também a pe-
dir aos Senhor da colheita que en-
vie operários para a sua colheita e 
acrescenta: “Ide! Eis que vos envio 
como cordeiros entre lobos!” (Lc 10, 
3). Isto é: não esconde que o cha-
mado e o envio tem a característica 
do dom de si até o martírio. Isso é 
muito importante porque deve se tor-
nar um critério e uma exigência voca-
cional. Às vezes temos a impressão, 
sobretudo nas ordenações de padres 
e bispos que se trate de uma festa 
e de um triunfo. Até quando um jo-

vem pergunta o que deve fazer para 
ser padre, na maioria das vezes se 
apresenta uma carreira de formação 
acadêmica de filosofia e de teologia, 
acrescentando que o mais importante 
é a formação espiritual que em certos 
casos deixa a desejar e frequente-
mente não é considerada por nada o 
elemento mais importante na prepa-
ração ao ministério. Se no lugar de 
um altar enfeitado e de paramentos 
vistosos apresentássemos aos candi-
datos uma cruz nua e crua e uma via 
dolorosa para percorrer, talvez pou-
cos ficariam.

 Mas como a vocação é seguir 
Jesus, é claro que é uma aventura 
maravilhosa repleta de compromissos 
e de consolações misturadas com a 
cruz e nisso Jesus não nos engana: 
“Jesus começou a dizer a todos: Se 
alguém quer vir após mim, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, 
e siga-me!”(Lc 9,23). E isso vale para 
todas as vocações. Nesse sentido, 
nenhum dos apóstolos escapou das 
perseguições e só João evangelista 
foi poupado do martírio cruento. 

 Como vivemos tempos di-
fíceis e ser seguidor de Jesus apre-
senta riscos, é oportuno que todos 
os seguidores de Jesus tenham claro 
o sentido do chamado de Jesus e 
tenham a força, com a graça de 
Deus, de permanecer firmes até o 
fim.

Também nesse sentido vai a nos-
sa oração pelas vocações.

+ Francisco Biasin
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A Diocese de Oliveira/MG teste-
munhou a ordenação presbiteral de 
dois jovens nos meses de junho e jul-
ho. O primeiro a receber o sacramento 
foi padre Adriano Silva, ordenado no dia 
19 de junho, na Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Carmo, em Campo Belo. 
No dia 3 de julho, na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Desterro, em Des-
terro de Entre Rios, foi a vez de Padre 
Gutierrez Lellis Resende. O Movimento 
Serra, que acompanhou a ambos, fez se 
presente nas solenidades. Padre Adria-
no, natural de Campo Belo tem 39 anos. 
O neo-presbítero assumiu a missão 
como vigário paroquial na Paróquia de 
São João Bosco, em Oliveira. Seu lema 
sacerdotal é: “Senhor, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz”. Padre Gu-
tierrez tornou se o sacerdote mais jovem 
do Clero da Diocese de Oliveira. Ele tem 
25 anos e é natural de Desterro de En-
tre Rios. “Para edificar o Corpo de Cris-
to “(Ef .4,12) foi o lema escolhido para 
sua missão. A Paroquia do Senhor Bom 
Jesus em Campo Belo, o acolheu como 
vigário paroquial. Para o bispo diocesa-
no, Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, 
a ordenação de dois padres é um motivo 
de júbilo para toda a Igreja particular. O 
pastor destacou o papel sempre presta-
tivo e cuidadoso da Comunidade Serra 
no acompanhamento dos vocacionados. 
Como de costume, exortou a todos para 
que continuem rezando por santas e nu-
merosas vocações. 
AUTOR: jornalista Vinicius Borges Gomes

Manifestamos através deste comu-
nicado, a ordenação dos novos sacerdo-
tes da diocese de Oliveira, padre Adria-
no e padre Gutierrez pois estamos muito 
felizes, por ambos terem feito atividades 
pastorais e missionária entre os jovens e 
os grupos de pastorais em nossa paró-
quia de Santo Antônio de Pádua. E por 
nestes anos preparatórios a ordenação 
diaconal termos rezado incansavelmen-
te, para que sejam talentosos missio-
nários e santos   sacerdotes.

IS. Maria Aparecida Paiva Campideli 
Presidente da Comunidade Serra de 

Santo Antônio do Amparo - MG

DIOCESE DE OLIVEIRA ACOLHE 
DOIS NOVOS PRESBÍTEROS

Padre Adriano Silva

Padre Gutierres Lelis Resende
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Trabalhando nos Correios e Telé-
grafos, fiz amizade com uma garota, 
Fernanda, filha do colega Hélio Silva 
Alves, um dos membros da minha 
equipe, e sempre que ela ia visitar o 
pai no trabalho ou nos encontráva-
mos nos eventos sociais, eu brincava 
com ela dizendo: “Fernanda, é preci-
so ir...”. Ao que ela, rindo, graciosa-
mente, respondia: “Para usufruir”. 

Passado o tempo, durante uma 
viagem que fiz pelo Litoral do Nordes-
te Brasileiro, com a família, passei a 
refletir sobre a “verdade” dessa afir-
mação. Cheguei à conclusão que, se 
nós não tivéssemos ido aonde nós 
fomos, não teríamos usufruído de 
tantas belezas e aspectos naturais 
lá existentes e de tantas culturas di-
ferentes nos cinco estados que visi-
tamos.

Sim, é verdade. É preciso ir para 
usufruir!

Usufruir da paisagem; de tudo 
aquilo que poderá encontrar ao longo 
do caminho. Dos sabores, dos encon-
tros e dos amores... Daquilo que irá 
encontrar no seu porto de chegada. 
Sim, é preciso sair do comodismo do 
“aqui tá bom” etc., e ir.    

Não basta sonhar. Não basta dese-
jar, não basta querer. É preciso ir para 
usufruir! Sair um pouco da “Caverna 
de Platão”, para que possa enxergar 
o tanto de “belo” que há fora dela.  

Como é possível a alguém contem-
plar a beleza das flores e sentir o per-
fume que delas exalam se não se dis-
põe a ir até aos jardins? É preciso ir 
para usufruir! Como poderá você ou-
vir a melodia das boas músicas, dos 
grandes clássicos, se não se dispõe a 

freqüentar os concertos orquestrais? 
É preciso ir para usufruir!

Como poderá você contemplar a 
beleza e a magia do mar, aquela água 
às vezes azul esverdeada ou verde 
azulada, degustar o sabor do sal - 
não se sabe por quem derramado nos 
oceanos... Como, se não se dispõe a 
mergulhar? É preciso ir para usufruir!

Como poderá contemplar as be-
lezas do Sertão Nordestino, de suas 
montanhas, das relvas e planícies, 
das plantações de milho e feijão, da 
colheita das frutas maduras, se não 
se dispõe a sair das “selvas de pe-
dras”?  É preciso ir para usufruir.

Como poderá você contemplar os 
pastos verdes, após as generosas 
chuvas e neles o gado “feliz” a se 
alimentar; os cabritos cabriolando? 
Como poderá testemunhar o milagre 
de ver nascer mais um bezerro, cuja 
mãe aprendera, desde cedo, dele 
cuidar, com o conhecido carinho de 
mãe? Sentir o cheiro do esterco no 
curral e beber do leite quentinho, tira-
do na hora, se não se dispõe a ir até 
lá? É preciso ir para usufruir.    

Como poderá você sentir no pei-
to e na alma, o caloroso abraço de 
alguém, de quem tanto gosta se, 
saindo do seu “porto seguro” não lhe 
proporcionar a oportunidade do en-
contro? Por isso eu digo: É preciso ir 
para usufruir!

Como poderá você sentir (e com-
preender) a dor da solidão, o olhar 
triste e distante, a lágrima escondida 
e silenciosa caída do canto do olho 
de quem vive abandonado, na solidão 
dos asilos, se lá você não for? É pre-
ciso ir para usufruir!

Como poderá você usufruir do 
caloroso abraço amigo dos Irmãos 
e Irmãs Serranos (quem sabe até o 
último?), quando nos encontramos, 
nos Encontros de Formação e Espi-
ritualidade Serra, nos Encontros de 
Formação de Liderança Serra, nas 
Entregas de Cartas de Agregação, 
nas Romarias Nacionais, nas Con-
venções Nacionais, nos Congressos 
Sacerdotais do Movimento Serra do 
Brasil, a aprender um pouco mais, e 
acrescer na fé e no “fervor apostóli-
co”, para um melhor incremento do 
seu Apostolado Vocacional, se você 
não fizer um esforço a mais e se dis-
puser a ir? É preciso ir para usufruir!      

Como poderá você usufruir da 
energia positiva que emana da Ba-
sílica Velha e do Santuário Nacional 
de Aparecida, quando ali nos en-
contramos aos pés da Virgem More-
na? Como poderá você receber as 
graças e bênçãos, derramadas pelo 
Senhor, por intercessão da Imacu-
lada Conceição Aparecida; através 
das bênçãos sacerdotais de tantos 
Irmãos Sacerdotes que ali celebram 
o Mistério Pascal, se lá você não for? 
Vá, é preciso ir para usufruir!  

Como poderá você encontrar-se 
consigo mesmo, com a sua consciên-
cia, com o seu eu, e, consequente-
mente com o Deus que mora em você 
(e buscar transcender-se...), se você 
não se propõe a mergulhar no pro-
fundo do seu Ser, e perceber-se um 
Ser criado à imagem e semelhança 
do Criador? Vá, pois, é preciso ir para 
usufruir!

“Transcender-se é perceber-se um 
Ser inacabado e cuja plenitude se 
acha na sua ligação com o seu Cria-
dor”. (Paulo Freire).

Apesar de todas as dificuldades 
de todas as ordens e naturezas, é 
preciso manter a fé e a esperança 
sempre “em alta”, e não desistir nun-
ca, pois nosso Deus nunca desistiu e 
nunca desistirá de nós. Concluo com 
um pensamento do Bispo de Hipona 
(São Agostinho): “Enquanto houver 
vontade de lutar haverá esperança de 
vencer”. Portanto, “sempre pra  fren-
te, jamais retroceder”  

É preciso ir para usufruir!

Ginaldo de Jesus – Serra Aracaju

IS Ginaldo de Jesus-Serra Aracaju



06 Revista O Serra  nº 146 - agosto de  2021

Tenho a convicção de que a nossa revista é muito especial 
para todos, portanto, é produzida para publicar acontecimen-
tos e opiniões de membros do movimento como um todo. 
Por ser um espaço próprio e exíguo, entendo que republicar 
matérias disponíveis nos meios sociais é dispensável. 

Participo da ideia de que possamos escrever sobre qual-
quer assunto que já esteja publicado, mas, sobre nossa 
ótica, e ao mesmo tempo disponibilizar o endereço para 
que possam completar a leitura.  Dito isso, quero abrir um 
precedente para publicar a fábula do carvão, por entender 
ser uma reflexão importante neste momento de pandemia, 
onde parece que alguns irmãos e irmãs, bem como algumas 
comunidades demonstram um certo esfriamento. Vamos re-
fletir um pouco sobre estes tempos e vamos reacender as 
chamas do lema de nosso patrono “Siempre Adelante.”.

A parábola...
“Um integrante de um movimento que frequentava regu-

larmente reuniões com seus amigos, sem nenhum aviso 
deixou de participar de suas atividades. Depois de algumas 
semanas, uma noite muito fria, o líder do movimento deci-
diu visitá-lo. Encontrou o homem em casa sozinho senta-
do em frente a uma lareira onde ardia um fogo brilhante e 
acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem deu as 
boas-vindas e o convidou a sentar-se junto a lareira e ficou 
quieto esperando.

A seguir fez-se um grande silêncio.
Os dois homens só contemplavam a dança das chamas 

em torno dos troncos de lenha que crepitavam na lareira. 
Após alguns minutos o visitante sem dizer palavra alguma, 
examinou as brasas que se formavam e selecionou uma 
delas, a mais incandescente de todas, retirando-a de um 
lado do braseiro com um alicate.

Voltou então a sentar-se.
O anfitrião prestava atenção e, em pouco tempo, a chama 

da brasa solitária diminuiu, até que só houvesse um brilho 
momentâneo e o fogo apagou. De repente, em pouco tem-

O CARVÃO po, o que era uma amostra de luz e de calor, não passava de 
um negro, frio e morto pedaço de carvão recoberto de fuligem.

Poucas ou quase nenhuma palavra tinha sido dita desde a 
situação.

O líder antes de se preparar para sair, pegou o alicate e retor-
nou o carvão frio e inútil, colocando-o de novo no meio do fogo. 
De imediato, a brasa voltou a incandescer-se, alimentada pela 
luz e calor dos carvões ardentes ao seu redor . . .

... e o anfitrião disse-lhe: ′′ Obrigado pela sua visita e pela sua 
bela lição. Vou voltar as atividades... “.

Autor: RANGEL, Alexandre (Org.). As mais belas parábolas 
de todos os tempos – Vol. II. Belo Horizonte: Leitura, 2004.

Reflexão:
•Aos membros do Movimento Serra, vale lembrar que eles 

fazem parte da chama e que longe do grupo eles perdem todo 
o brilho.

•Aos diretores, coordenadores e presidentes, vale lembrar 
que eles são responsáveis por manter acesa a chama de cada 
um e por promover a união entre todos os membros, para que 
o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro.

      IS. Luiz Albino
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“Se Iahweh não constrói a casa, em 
vão labutam os construtores” (Sl 126). 
Vejo essa palavra se cumprir verda-
deiramente na minha história vocacio-
nal. Não foi pelos meus méritos, mas 
por puro amor e misericórdia de Deus 
que estou nessa caminhada rumo ao 
sacerdócio. Tudo vem d’Ele, pois por 
própria força humana nada poderia 
fazer. Uma palavra que resumiria toda 
minha caminhada vocacional seria a 
Providência Divina, uma vez que Deus 
utilizou de acontecimentos aparente-
mente acidentais para trazer-me ao 
Seu seguimento. Sem que percebes-
se estava eu sendo conduzido por Ele 
a uma missão muito mais profunda do 
que imaginava. 

Nasci e cresci em uma comunida-
de da zona rural de Posse - GO cha-
mada Sucupira (à 30km da cidade). 
De família católica e muito simples, 
fui educado na fé desde criança. En-
tretanto, diferentemente de muitos 
outros, eu quando criança não queria 
ser padre. As pessoas da comunida-
de em que morava sempre pergun-
tavam se eu não queria ser padre, a 
tal pergunta sempre respondia: “se 
for da vontade de Deus...” mas na 
verdade eu mesmo não queria. Meu 
chamado veio progressivamente, por 
meio de pessoas e acontecimentos 
que Deus se utilizou para assim me 
trazer para Ele. 

Tudo começou em 2014 quando, 
por falta de catequistas na comuni-
dade, minha madrinha convidou-me 
para ser catequista. No entanto, para 
assumir tal cargo era necessário 
participarmos de uma formação que 
aconteceria na cidade. Mesmo não 
me sentindo tão preparado, aceitei 
o convite imediatamente. Chegado 

VOCAÇÃO, UMA OBRA DE DEUS
o dia meu padrinho nos levou até a 
cidade, porém, por Providência Divi-
na, não seria possível ele nos bus-
car. Participamos da formação que 
foi conduzida pelo Pe. Rosemberg, o 
qual depois nos deu uma carona, pois 
ele ia para a casa de sua mãe que 
morava em uma comunidade bem 
próxima a nossa. Foi nesse percurso 
de viajem que ele me convidou para 
os encontros vocacionais, prometen-
do avisar-me quando se aproximasse 
o dia. Depois de algum tempo o pa-
dre ligou e informou sobre o dia do 
encontro vocacional e o que precisa-
ria levar, e apesar de não estar muito 
animado para participar, fui mesmo 
assim. Foi uma experiência completa-
mente diferente, uma vez que nunca 
tinha ido a um seminário e muito me-
nos questionado a respeito da minha 
vocação. Quando acabou esse en-
contro vocacional fiquei a pensar se-
riamente na possibilidade de um dia 
ir morar naquele lugar, e isso deixa-
va-me com medo. 

Participei de três encontros em 
2015, sendo o último o específico, e 
cada vez mais sentia-me incomoda-
do e provocado a refletir sobre minha 
vocação. Lembro-me de um determi-
nado momento de meditação pessoal 
no encontro específico em que me 
deparei com o evangelho de Mateus 
onde fala a respeito da renúncia (Mt 
10, 37-39), e senti que Deus falava 
isso para mim, no entanto não dei 
tanta importância. Terminado os en-
contros voltei para casa e aguardei a 
carta, e ao contrário de muitos, não 
estava muito ansioso para recebê-la, 
porque ainda estava com muita dúvi-
da se teria coragem de entrar. 

Um padre tinha que renunciar mui-
tas coisas e isso causava-me temor. 

Pensava comigo mesmo: como uma 
pessoa pode ser feliz renunciando 
a tantas coisas? Apesar disso, não 
compreendia porque alguns padres, 
aos quais conhecia, eram tão felizes. 
Também outra coisa que me preocu-
pava era ter que sair de casa e ir para 
um lugar distante, morar com pessoas 
que não conhecia, com costumes di-
ferentes... além disso, não me sentia 
nem um pouco capacitado, pois qua-
se nada sabia da vida eclesiástica. 

Quando chegou a carta em que 
informava que tinha sido aceito, de-
cidi entrar sem mesmo saber o que 
aconteceria depois. Ingressei no se-
minário Nossa Senhora d’Abadia em 
Formosa no dia 31 de janeiro de 2015 
para cursar o segundo ano do ensi-
no médio. Os primeiros meses foram 
bem difíceis e demorou um pouco até 
acostumar-me com essa nova rea-
lidade, mas depois de um tempo o 
seminário foi se tornando minha casa 
e os outros seminaristas que ali mora-
vam se tornando verdadeiros irmãos. 

Durante esses anos de seminário 
percebi que Deus chamava-me ver-
dadeiramente, foi então que entendi 
como é possível uma pessoa renun-
ciar tantas coisas e ser feliz. Enten-
di que só Deus basta. Hoje sou feliz 
como seminarista e desejo assim ser, 
se for a vontade de Deus, como Sa-
cerdote. Vejo minha vocação como 
um verdadeiro agir de Deus que foi 
ao meu encontro, preparando tudo 
para que eu chegasse até Ele. Por 
isso mais uma vez repito: “se Iahweh 
não constrói a casa, em vão labutam 
os construtores”. 

Seminarista Warlei da Silva San-
tos, 1º Teologia
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Conforme nossa preocupação 
em “RENOVAR” o nosso Movimento 
e dando continuidade ao Plano de 
Ação 2021/2022, da presidência do 
CNSB, foi elaborado esse Curso, que 
preferimos chamar de Encontros de 
Formação de Liderança Cristã do Mo-
vimento Serra, pois a falta de líderes 
em nosso Movimento para assumir 
cargos de direção, é bastante notória. 
Para isso, antes de tudo, precisamos 
ouvir os membros do Movimento, e 
começar a pensar, idealizar, compar-
tilhar pensamentos para podermos 
traçar planos, ações e atos para ter-
mos mais operários para a messe do 
Senhor, conforme o método, VER, 
JULGAR e AGIR, que para nossa rea-
lidade, OUVIR, PLANEJAR e COLO-
CAR EM PRÁTICA.

Tivemos a primeira parte do OU-
VIR, em reunião realizada pela Di-
retora Auxiliar dos Conselhos Regio-
nais, a IS Oraida Medeiros, onde os 
Coordenadores tiveram a oportuni-

dade de externalizar os proble-
mas presentes em suas Regio-
nais, Distritos e Comunidades, 
que na maioria, comungam com 
a mesma problemática. Com os 
depoimentos, elaboramos esse 
encontro com o objetivo de pro-
porcionar uma formação na qual 
falamos sobre a falta de novos 
líderes.

Iniciamos no dia 28 de abril o 
primeiro módulo dos cinco pro-
gramados, o que chamamos de 
PLANEJAR. Dando continuidade 
ao bom funcionamento da “en-
grenagem”, juntos com as Comu-
nidades Serra e o CNSB iniciare-
mos a terceira parte, COLOCAR 
EM PRÁTICA e sair em busca de 
líderes.

No primeiro encontro  deba-
temos sobre a “Liderança”, sua 
ORIGEM, pois na época de Je-
sus Cristo, o Homem que tinha 
uma missão definida, inspirava 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE 
LIDERANÇA CRISTÃ SERRA

as pessoas e compartilhava seus con-
hecimentos com os discípulos; sua 
DEFINIÇÃO, que nada mais é a habili-
dade que o Líder possui de influenciar 
pessoas para trabalharem de forma 
motivada, visando atingir objetivos, 
identificados e estabelecidos, como 
sendo para o bem comum da equipe, 
do Movimento.  CHEFES MANDAM, 
LÍDERES INFLUENCIAM; TEORIAS, 
que se concentram nas característi-
cas dos líderes, procurando explicar 
como as pessoas passam a ser líder e 
outras tentam identificar os comporta-
mentos que as pessoas podem adotar 
para melhorar suas próprias habilida-
des. Discutimos alguns tipos de lide-
rança como: Autocrática, Democrática 
e a Liberal.

No segundo encontro foi debatido, 
logo no início, “O que ocorre quando 
o líder cansa”, ficando claro que nor-
malmente o que acontece é a empol-
gação no início, o cansaço no meio e 
o desânimo no final, isso é uma reali-
dade, mas não é a palavra final, pois 
se cremos que Deus nos chamou, 
cremos que Ele nos sustenta e revi-
gora. Não negaremos que lidar com 
pessoas é complexo, mas se tivermos 
sempre em mente que fazemos a obra 
de Deus, com certeza facilitará o ser-
viço. Nosso papel é buscar em Deus 
orientação e a partir d’Ele liderar. Para 
conseguirmos uma boa Liderança, de-
vemos atentar para os seguintes prin-
cípios: ENTENDA SUA MISSÃO, pri-
meiramente, você deve saber qual é 
a visão do Movimento Serra, entender 
qual é a missão que lhe foi proposta e 
somente assim, você poderá descobrir 
qual a sua, como líder e onde seu gru-
po se encaixa dentro do todo; SAIBA 
QUAL É O SEU CHAMADO,  depois 
de saber a sua missão, é essencial 
verificar se ela vai de encontro com 
o seu chamado, afinal, Deus tem um 
propósito,  um plano para cada um de 
nós; SEJA  COMO  JESUS,  ser como 
Jesus, é ser um cristão de verdade, 
sendo essa a nossa principal – se não 
a única – função que realmente impor-
ta, é ser “sal da terra e luz do mundo”; 
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No quarto encontro obser-
vamos OS PILARES DA LIDE-
RANÇA SERRANA.

 1. VOCAÇÃO, como sen-
do uma iniciativa amorosa de 
Deus;

2. ORAÇÃO, é uma aproxi-
mação da pessoa a Deus, por 
meio de palavras ou de pensa-
mentos, em particular ou em 
público;

3. MISSÃO, Missão Serra, é 
basicamente, rezar e trabalhar pe-
las vocações sacerdotais, reli-
giosas e missionárias, abraçan-
do suas diretrizes, onde seus 
membros precisam entender a 
essência do trabalho desenvol-
vido pelo Movimento;

4.PERSEVERANÇA, acon-
tece quando as pessoas que 
acreditam em si e em seus 
sonhos, vibram e se entregam 
verdadeiramente aos seus pro-
pósitos e metas;

No quinto e último encon-
tro dessa etapa, conversa-
mos sobre a Seleção de No-
vos Líderes, que o verdadeiro 
Líder cristão deve estar en-
raizado nos seguintes prin-
cípios: AMOR, MODESTIA, 
MOTIVAÇÃO, CORREÇÃO 
INTEGRIDADE e SEGUIR A 
VONTADE DE DEUS. Que 
esse Líder deve ter uma lide-
rança como a do Cristo, que 
precisamos urgentemente es-
colher novos líderes, porém 
com bastante responsabilida-
des, pois uma escolha errada 
pode ser bastante prejudicial 
ao nosso Movimento. Temos 
que saber COMO FAZER, DE 
QUE FORMA FAZER. Apre-
sentamos como norteador, 10 
PERGUNTAS A SE FAZER AO 

SELECIONAR UM NOVO LIDER, 
são elas: 

1. ELES ESTÃO COMPROME-
TIDOS COM A MISSAO DO MOVI-
MENTO? 

2. ELES DEMONSTRAM CARÁ-
TER PIEDOSO EM TODAS AS ÁREAS 
DE SUAS VIDAS? 

3. ELES SE COMUNICAM DE 
FORMA EFICAZ?

4. ELES TÊM AMOR POR 
APRENDER? 

5. ELES SÃO PACIENTES? 
6. ELES SABEM TRABALHAR 

EM EQUIPE?
7. ELES SÃO PESSOAS DE 

AÇÃO? 
8. ELES DEMONSTRAM RES-

PONSABILIDADE? 
9. ELES TÊM INFLUÊNCIA EN-

TRE OS MEMBROS?
10.ELES TÊM UM CORAÇÃO 

PARA SERVIR? 
Nós somos capazes de desen-

volver esse trabalho de forma efi-
caz, sei que as dificuldades são 
grandes, mas, não podemos de-
sistir, temos que seguir em frente, 
perseverar. No encerramento foi 
passado um vídeo motivacional, 
para mostrar o quanto somos ca-
pazes de edificar nossos objetivos 
para um resultado gratificante. Sa-
bemos “QUE A MESSE É GRANDE 
E POUCOS SÃO OS OPERÁRIOS, 
com isso, “SEMPRE A FRENTE, 
JAMAIS RETROCEDER”. 

Vamos dar continuidade ao 
nosso trabalho, ajudando sempre 
uns aos outros, queremos frutos 
para que assim fortaleça nosso 
Movimento Serra.

Hilda Queiroz
Diretora para Formação de Liderança Serra

PRINCÍPIO DA LEITURA E ESTUDO 
DA BÍBLIA: Um líder precisa saber de 
Deus, conhecer a Deus, na Palavra e 
ter comunhão constante com Ele, um 
líder cristão precisa, ou melhor dizendo, 
tem a obrigação de conhecer a Bíblia; 
PRINCÍPIO  DO  JEJUM  E  ORAÇÃO: 
Um líder cristão, seja ele Consagrado 
ou não, se não tiver hábito de orar e 
jejuar, de separar um tempo da roti-
na para estar com Deus, infelizmen-
te terá fracassos em seu ministério; 
PRINCÍPIO  DE  SERVO: Ser “Servo” 
é oferecer tudo, sem nada em troca.

No terceiro encontro, continua-
mos a vivenciar os Princípios da Li-
derança começando por: PRINCÍPIO 
DE EXEMPLO: Um líder deve ter 
uma vida regrada em obediência aos 
mandamentos de Deus para que ele 
possa servir de exemplo aos seus 
liderados; PRINCÍPIO DE COMUNI-
CAÇÃO – Se comunique de forma 
eficiente: Afinal, se os seus liderados 
não entenderem o que você está pe-
dindo para eles, então não conse-
guirão fazê-lo. Para se comunicar de 
forma eficiente é falar bem, porém 
não de um modo difícil; APREN-
DA  A  OUVIR  AS  PESSOAS: Um 
bom líder aceita a opinião dos ou-
tros e  escuta os seus liderados.; 
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO: Um 
líder desmotivado não motiva nin-
guém, um líder deve estar, primei-
ramente, motivado para motivar 
os outros; BUSQUE POR MAIS 
CONHECIMENTO: Você precisa 
adquirir conhecimentos mais téc-
nicos a respeito do seu chamado; 
PRINCÍPIO DO AMOR: A liderança 
cristã é dirigida pelo amor. Pois 
só irão obedecer a um líder e ou-
vi-lo se forem tratados com amor 
e igualdade; PRINCÍPIO DE PLA-
NEJAMENTO: Um líder precisa dar 
um sentido para seus liderados, 
ter um propósito, ter uma direção 
e um objetivo em comum, chegan-
do assim juntos e unidos ao fim de 
uma missão; PRINCÍPIO DE FOR-
MAÇÃO DE NOVOS LÍDERES: 
Esse é o nosso principal objetivo. 
O verdadeiro Líder forma e instrui 
novos líderes. Jesus recrutou, en-
sinou e capacitou seus discípulos 
para serem líderes. 
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Eis-me aqui, Senhor!
Para mim é uma honra, poder 

participar desta brilhante iniciativa 
do Conselho, em homenagear o 
nosso querido Irmão Ulysses An-
tônio Sebben, pessoa admirável, 
que se dedica de corpo e alma ao 
nosso Serra, há 55 anos, sempre 
com aquela determinação, aquela 
coragem, aquele amor de fazer o 
melhor pelas vocações sacerdo-
tais, religiosas e missionárias.

Estou há pouco mais de 40 anos 
no Serra e já nos primórdios da 
minha vida serrana, sem mesmo 
conhecer pessoalmente o nosso 
Sebben, já sentia o incansável 
esforço dele, na realização de tra-
balhos essenciais ao Movimento, 
sempre com muito capricho, carin-
ho, com muita presteza, com um 
perfeccionismo próprio de pes-
soas que realmente amam o que 
fazem.

Depois, no ano 2000, ano do 
Jubileu, quando participei pela 
primeira vez da diretoria Execu-
tiva, presidida pelo IS. Fernando 
Barreto, passei a ter uma convi-
vência maior com o Sebben e ad-
mirar mais ainda o seu trabalho, a 
sua ligeireza, a sua preocupação 
para que tudo fosse realizado na 

mais perfeita ordem. Eu fico até 
perplexo com tanta agilidade, com 
tanta perfeição. Sebben é daque-
las pessoas que observam a or-
dem para que a ordem as obser-
ve.

Não posso esquecer do período 
em que estive na presidência do 
Conselho Nacional – 2010/2012. 
Como o Sebben me ajudou! Ele, 
com sua experiência e extrema 
dedicação, cuidava, não somente 
da parte espiritual, como também 
de toda a parte burocrática e não 
burocrática, deixando-me bem à 
vontade e com o caminho total-
mente estruturado, para o desem-
penho de minhas funções.

Apesar das distâncias de nossas 
localizações, estávamos sempre 
em contato, cuidando de todos os 
detalhes inerentes ao Conselho e 
ao Movimento, de um modo ge-
ral. Sebben sempre foi e continua 
sendo muito cioso de seu trabal-
ho no Serra. Acredito que foi uma 
missão que ele recebeu de Deus 
e jamais deixará de cumpri-la com 
tanta perfeição, com tanta ternura.

Quando fui eleito Presidente do 
Conselho, eu fiquei bastante pre-
ocupado com a função que iria 
exercer, mas, conversando com 
o Domingos Sávio, que ainda es-
tava na Presidência, ele me acal-
mou dizendo – Não se preocupe, 
pois o Sebben dará todo apoio e 

O ‘Peregrino Serra’ ajuda que for necessária. Ele sabe 
tudo do Serra e a sua disponibili-
dade é total.

Estive muitas vezes com o 
Sebben, nas Convenções, Ro-
marias, Reuniões em Apare-
cida, Curitiba, Brasília, São 
Paulo, Mosteiro de São Bento 
(Siloé), em Vinhedo, em Roma, 
por ocasião da comemoração dos 
60 anos de agregação do Serra In-
ternacional à Obra das Vocações 
Sacerdotais, enfim, em muitos 
eventos do Serra e pude sentir 
nesse grande homem, nesse fiel 
servidor do Movimento Serra, a 
grandeza de seu caráter, de suas 
ações, de sua bondade, de seu 
amor para com as Vocações.

Para encerrar, pois o meu tempo 
é de apenas 5 minutos, quero des-
tacar o empenho e a atenção que 
o Sebben sempre dispensou em 
visitar os distritos e as comunida-
des Serra. Quantas vezes nós re-
cebemos os relatórios de viagem 
do Sebben. Para ele, nunca houve 
distância que o afastasse de sua 
missão Serra. Aliás, devido a tan-
tas viagens que fez, promovendo 
o engrandecimento e a expansão 
do Movimento, recebeu o carinho-
so apelido de “O Pelegrino” – “O 
Pelegrino Serra”. Obrigado, Seb-
ben! Por tudo o que fez e continua 
fazendo. Você é a mola propulso-
ra do Movimento Serra, no Brasil!

     
João Rodini Luiz
Diretor do Fundo Vocacional Juní-
pero Serra Ribeirão Preto (SP), 29 
de maio de 2021

Roma, por ocasião das comemorações dos 60 anos do reconhecimento 
do Serra Internacional pela OVS



11Revista O Serra  nº 146 - agosto de  2021

Desde 1983 a Igreja no Brasil celebra agosto como mês voca-
cional. Nestes 47 anos em sintonia com a caminhada da Igre-
ja, no Brasil, a Pastoral Vocacional tem procurado estimular o 
serviço às vocações realizando Congressos Vocacionais em 
âmbito nacional: I Congresso Vocacional do Brasil (1999) com 
o tema: “Vocações e Ministérios para o Novo Milênio”; II Con-
gresso Vocacional do Brasil (2005) com o tema: “Igreja, povo 
de Deus a serviço da vida”; III Congresso Vocacional do Brasil 
(2010) com o tema: “Discípulos Missionários a serviço das vo-
cações”, além de dois anos vocacionais: O I Ano Vocacional em 
1983 com o tema “Vem e segue-me” e o II Ano Vocacional em 
2003 com o tema “Batismo, fonte de todas as vocações”.

Presença do Movimento Serra
O Movimento Serra esteve presente em todos os Congressos 
e Anos Vocacionais citados e promoveu outros 21 Congressos 
Sacerdotais: Em Brasília (1974), Belém (1975), Curitiba (1976), 
Salvador (1977), Aparecida (1978), Florianópolis (1979), Bar-
bacena (1981), Franca (1982), Ponta Grossa (1983), Ribeirão 
Preto (1985), Brasília (1986), Petrópolis (1988), Fortaleza 
(1990), Rio de Janeiro (1992), Londrina (1994), Franca (1996), 
Recife (1998), Caicó (2003), Passo Fundo (2005), Formosa 
(2009) e Florianópolis (2014). Sete anos são passados sem 
novo Congresso Sacerdotal promovido pelo Serra. É hora de 
pensarmos em, novamente, realizarmos tão importante evento.  
 
O mês vocacional é o período em que a Igreja no Brasil inten-
sifica o trabalho vocacional que ocorre durante todo o ano nas 
Igrejas particulares, congregações religiosas, institutos secula-
res, pastorais e movimentos. O mês tem como finalidade refletir 

e rezar pela diversidade de vocações e, no Movimento Serra, em especial, pelas vocações Sacerdotais, Religiosas e 
Missionárias. Assim, conclamamos, a todos os serranos, particularmente aos Coordenadores Regionais e Distritais, 
que programem atividades vocacionais, em especial momentos de oração.
          Rainha e Mãe dos Vocacionados
          Rogai por nós! 

Agosto, mês vocacional

O dia 13 de maio de 2021 ficará na história do mundo, como O DIA 
DA SALVAÇÃO DA HUMANIDADE. Nesse dia aconteceram milhões de 
TERÇOS pedindo a intercessão de nossa MÃE MARIA para que o CO-
RONA VÍRUS e seu irmão a COVID-19, sejam banidos da face do planeta 
Terra. Nesse dia milhões de joelhos dobraram no mundo inteiro pedindo a 
misericórdia de DEUS PAI, por intermédio de Maria Santíssima, para que 
o mundo voltasse a ter a Esperança tão preciosa e necessária à vida no 
nosso Planeta.

Essa iniciativa surgiu, graças a uma ideia divina, e porque não genial, 
do PAPA FRANCISCO, certamente recordando o episódio das Bodas de 
Caná da Galileia, em que Jesus atende um pedido de Maria, sua Mãe, 
quando disse ao Mestre-Sala “FAÇAM TUDO O QUE ELE DISSER”; E as-
sim foi feito e o melhor vinho foi servido. Da mesma forma, o pedido do dia 
13 de maio, não deixará de ser atendido. Nossa Senhora é MÃE, e ELA, 
Mãe amorosa e carinhosa que é, intercederá pelos seus filhos da Terra 
inteira. As VACINAS são necessárias, mas as mãos de Maria e seu pedido, 
serão muito mais necessários para que isso aconteça. O milagre de Fátima 
voltará a acontecer e o Mundo novamente viverá o MILAGRE DO AMOR

      IS. Geraldo Ajuadarte

A REZA DO SANTO TERÇO SALVARÁ O MUNDO!
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SEMINARISTAS EM MISSÃO
Manaus: a viagem

Mesmo em tempo de pandemia, a evangelização não pode parar. Isso fica bem claro, quando vemos a realização 
da Missão Ribeirão Preto/Amazonas. Os seminaristas do Seminário Propedêutico São José e Bom Pastor da cidade 
de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, juntamente com o seu reitor padre Marcus Vinicius, realizaram uma viagem no 
dia 9/4/2021; saíram de carro do seminário, com destino ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo, para ir de avião até 
a cidade de Manaus. Essa viagem visa dar apoio à Paroquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos.

Essa missão é uma das programações para aqueles que passam pelo Seminário Propedêutico São José e Bom 
Pastor da cidade de Ribeirão Preto. Todos os anos, com apoio do Movimento Serra e da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto, os seminaristas juntamente com o reitor realizam essa viagem com o intuito de sentirem na prática a experiência 
missionária.

Em 2020, devido à pandemia que assola o mundo, a missão não foi realizada, porém, neste ano de 2021, com a 
necessidade do apoio à Paroquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, localizada no bairro Betânia da cidade de 
Manaus, a ação está sendo realizada, tomando todas as precauções possíveis em relação à pandemia da Covid-19.

A equipe missionária, até o momento, contou com uma calorosa acolhida, visitas aos pontos turísticos e por todo o 
território pertencente à paróquia, para conhecer a realidade das comunidades e efetivar o apoio nas celebrações da 
Santa Missa.

O casal Claret e Fabíola, o reitor do seminário padre Marcus Vinicius e os seminaristas: Luiz Henrique, Paulo Vitor, 
Matheus Willian e Matheus Henrique na saída do seminário em Ribeirão Preto. – Foto: Claret

          Sem.: Matheus Willian Bento

Wagna, Dona Ester e Andreia recebem os
missionários - Foto: Paulo Vitor

O grupo, no avião, rumo a Manaus - Foto: 
Mateus Henrique 
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Ponta Negra: a praia manauara
O lugar turístico mais nobre da capital manauara chama-se Ponta Negra. A região assemelha-se às cidades litorâ-

neas. Possui prédios altos com arquiteturas modernas, uma grande avenida, cortando toda a região, um largo calçadão 
que propicia caminhadas, ciclismo e andar de patins. Ao longo desse calçadão, várias barraquinhas com comidas típi-
cas da região norte. Também possui lugares para cultura e lazer, um grande anfiteatro arena, pista de skate e quadras 
de areia para vôlei. Porém, a parte mais bela fica por conta da natureza, o grande Rio Negro banhando as encostas 
dessa região, onde em tempos não pandêmicos, enche de banhistas de todas as regiões da cidade. Esse é um belo 
lugar para iniciar o tour turístico pela cidade de Manaus.

Anfiteatro Arena-Foto: Luiz Henrique          Vista do Rio Negro-Foto: Luiz Henrique Vista do calçadão-Foto: Matheus 
Willian

A missão continua...

Os seminaristas com o seu reitor padre Marcus Vinicius, dirigindo-se de lancha pelo Rio Solimões, a fim de celebrar 
a Santa Missa na comunidade São Sebastião, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Careiro 
da Várzea. Ao fundo, observamos algumas casas ribeirinhas que são vistas durante o trajeto. 
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Nas margens do Rio Solimões, é comum encontrar casas flutuantes. Por essas habitações não serem fixas no solo, 
elas podem se locomover de um lugar para o outro, e não são afetadas com o aumento do nível do rio, por sua base 
ser feita de madeira de açacu, que flutua sobre a água. Essas casas são amarradas com cordas nas árvores para não 
serem arrastadas pela correnteza do rio. 

         Sem.: Matheus Willian Bento e Paulo Vitor                                            

Foto: Paulo Vitor
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Faleceu hoje, 28 de maio de 2021, em Aparecida, no Convento Redento-
rista, o Pe. José Oscar Brandão, Missionário Redentorista. Ele tinha 94 anos, 
sendo que completaria 95 anos, em 15 de agosto vindouro. Tinha 76 anos 
de vida religiosa e 71 anos de sacerdócio. Fazia parte de um grupo de mais 
de 100 Padres Redentoristas, cognominados carinhosamente de “Vitinhos”, 
trazidos para a Congregação Redentorista a convite do Servo de Deus, Pe. 
Vitor Coelho de Almeida CSSR, que quando pregava Missões Populares em 
diversas cidades do Brasil, ao término da Missão, convidava alguns meninos 
que se sobressaiam como coroinhas na paróquia, para ser Padre de Santo 
Afonso.

Nasceu em Mogi Mirim, SP. Por determinação de seus Superiores cur-
sou Teologia Dogmática, na Bélgica. Foi Ordenado Padre muito moço, com 
licença especial. Por muitos anos foi formador no Seminário Menor Redento-
rista da Pedrinha, bairro de Guaratinguetá, SP, depois Diretor do Seminário 
Santo Afonso, em Aparecida, SP. Trabalhou nas Santas Missões, mas, so-
bretudo, em Aparecida, seja na paróquia como no Santuário Nacional onde 
como Confessor, atendia muitos Romeiros desde as primeiras horas da manhã. Tinha um grande amor aos pobres, 
aos romeiros e, em seu trabalho na Rádio Aparecida dedicava-se com grande carinho e atenção ao Clube dos Sócios. 
Realizou um trabalho muito grande na Editora Santuário, na edição do “Jornal Santuário” de Aparecida e do “Almana-
que de Aparecida”. Foi um grande catequista pelas ondas da Rádio Aparecida.

Pe. Brandão e o Movimento Serra
Conheceu o “Serra Clube”, da IX Convenção do Serra, havida de 03 a 05 de agosto de 1978 - APARECIDA, no 

“Hotel Clube dos 500”, município de Guaratinguetá, SP, de onde saiu muito entusiasmado com o Carisma, Organização 
e Testemunho de seus participantes. Em seguida na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, onde foi Vigário, assumiu 
também, por determinação do Sr. Arcebispo Dom Geraldo Penido, a função de Assistente Eclesiástico da Comunidade 
Serra de Aparecida, fundada em 04 de agosto de 1976.

Até 2010, permaneceu acompanhando a Comunidade Serra de Aparecida, quando começaram a surgir algumas 
dificuldades de saúde, impedindo sua ativa participação. Durante sua Assistência Eclesiástica, o Serra de Aparecida, 
recebeu o acompanhamento diuturno. Acolhida, atenção, amor, valorização, carinho e inserção na Pastoral Vocacional 
Arquidiocesana e Paroquial. Fazia bispos e Padres, tornarem-se conhecedores e se identificarem com o Movimento. 
Lembro-me da conversa particular, que tivemos com Dom Geraldo Penido, com Dom Aloísio Cardeal Lorscheider, Dom 
Antonio Afonso de Miranda, entre outros. 

Pe. Brandão e ISs. Célio e Fernando, da CS de Aparecida
Na Comunidade Serra de Aparecida participava de todas as 

Reuniões Mensais, trazendo muita vivência espiritual aos par-
ticipantes, com significativo aumento de membros e esposas – 
mais de 50. Havia participação nas Santas Missas, Hora Santa 
Vocacional semanal, Impressão de livretos, impressos, con-
fecção de uma imagem do então Beato, hoje São Junípero 
Serra, participação em programas da Semana Vocacional da 
Rádio Aparecida, incentivo, dinâmica e organização das Roma-
rias Nacionais ao Santuário, com participação cada vez maior 
de Comunidades do Brasil e de Presidentes Internacionais, Cur-
sos de Formação e Espiritualidade, congregando todo o Distrito 
Serra, quando estudava com os Serranos os mais atuais Docu-
mentos de Igreja como Christi Fideli Laici, “Millenniuo Ineunte”, 
dentre outros, comentados por palestrantes, Padres e Bispos, 
Teólogos Leigos e Membros do Conselho Nacional do Serra.

Pe. Brandão participou de todos os importantes eventos 
Serra, a partir da 15ª. Convenção Nacional de Porto Alegre, 
RS, em 1991; também de Congressos e Convenções em 
Franca e Serra Negra, SP; Cascavel, Londrina, PR; Barbace-
na, MG, Rio de Janeiro, RJ; dentre outras.

Pe. José Oscar Brandão-cssr
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Missa de corpo presente do Pe. Brandão
No dia 29 de maio, às 9h aconte-

ceu a Missa de Corpo Presente no 
Santuário Nacional e logo após, o seu 
sepultamento, no Cemitério Munici-
pal de Aparecida. Na Missa de corpo 
presente, ouvimos um testemunho do 
Padre Jadir Teixeira CSSR, presente 
a respeito do Padre José Oscar Bran-
dão. Disse Pe. Jadir: ‘Eu fui seminaris-
ta na época do inesquecível sacerdote. 
Certo dia me perguntou: “Você quer 
ser Padre Redentorista, Missionário? 
E acrescentou: “Acima de tudo deverá 
ser um Padre Santo”.

O Pe. Brandão marcou indelevelmente nossas vidas. Cuidou espiritualmente da minha Mãe, do meu Pai, que por 
vezes o chamava mais de uma vez ao dia, e das minhas santas Tias. É aquele que sempre esteve conosco na alegria e 
nas tristezas, todos os dias de nossa vida. Que do céu, junto de Deus, ele ore por nós e nos alcance como ele alcançou 
a graça da Perseverança.

       Fernando Barreto
       Diretor RN – Romaria Nacional do CNSB

Carta enviada a Edgar Pimentel
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Você já pensou na possibili-
dade de encontrar um tesouro ou 
uma pérola preciosa? 

Responda refletindo como 
membro do Movimento Serra ‘o 
mais importante da Igreja’, se-
gundo S. S. o Papa Paulo VI.

Que sentimentos o invadiria? 
O que você faria com toda essa 
riqueza? Pois bem! Certamente, 
com tanta riqueza, muitas dúvi-
das também bateriam em nossa 
porta e nos questionaria.

Você sabia que foi nesse 
sentido que Jesus usou destas 
pequenas parábolas – o tesouro 
escondido e a pérola preciosa 
(Mt 13,44-52) – para explicar o 
seu maior tesouro, que é o Rei-
no? É isso mesmo, Jesus quer 
que a nossa busca pelo Reino 
seja radical, seja uma opção 
pela qual vale a pena arriscar 
tudo para ser feliz. 

O tesouro apresentado por 
Jesus é o Reino, mas é também 
a nossa vocação. Já pensou nis-
so? Qual foi o sentimento da-
quele que encontrou o tesouro? 
Num primeiro momento sentiu 
uma alegria inexplicável. Uma 
alegria imensa o invadiu. Depois 
da alegria, bate então a respon-
sabilidade e o desejo de cuida-
do, como que se perguntasse: “E 
agora? Como vou cuidar desse 
tesouro?”. Da alegria, da res-
ponsabilidade e do cuidado com 
o tesouro encontrado, nasce o 

A vocação é um tesouro escondido

discernimento: “Eu tenho um 
tesouro (uma vocação)! O que 
vou fazer com este tesouro (com 
esta vocação)?”. 

A vocação é, então, este te-
souro, que às vezes nem bus-
camos, mas que Deus coloca à 
nossa frente. Mas Deus, em Sua 
sublime ação em nossa vida, 
nos presenteia num momento 
da vida. A vocação é este dom 
gratuito de Deus e este presente 

que nos é apresentado pela ação 
Dele por meio das pessoas, dos 
acontecimentos e na nossa his-
tória. Percebemos aí o estado 
de ânimo (alegria) daquele que 
recebeu uma vocação. A alegria 
corresponde o estado de quem 
foi chamado por Deus e desco-
briu que tem uma vocação.

Estamos conscientes do cha-
mado que Deus nos fez para a 
Missão Serra? O chamado de 
Deus não pode ser prorrogado. 
Quando Deus convoca, é preciso 
responder imediatamente. Não 
podemos ficar escondendo o te-
souro ou ficar negociando com 
Deus o preço da pérola precio-
sa. Há oportunidades que não se 
repetem nunca mais. É preciso 
perscrutar. É preciso rezar muito. 

     
  Diácono Sebben
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O padre Deusli Pereira Evangelis-
ta, Natural: Formosa-GO, Ordenação 
Presbiteral em 20/12/2008, na sua ci-
dade natal.

Está em missão desde janeiro 
de 2019 na Diocese de Porto Na-
ciona-TO-Paróquia São Sebastião e 
Santa Rosa de Lima, na cidade de 
Santa Rosa do Tocantins, município 
de Santa Rosa do Tocantins, Estado 
do Tocantins, distante 143 km da Ca-
pital Palmas.

O Município de Santa Rosa do 
Tocantins, originou-se de uma fazen-
da de engenho pertencente ao Padre 
Jorge Bernardino Torres, de origem 
Africana que fixou na região por volta 
de 1880, trazendo consigo vários es-
cravos, entre os quais a Sr.ª Siaura e 
seu companheiro do qual teve uma fil-
ha que recebeu o nome de Auré. Con-
ta-se que no dia do seu casamento, 
Auré pediu ao Padre Bernardino uma 
imagem de Santa Rosa para colocar 
na capela do Povoado. A origem do 
nome da cidade se deve à tradição 
religiosa da devoção à Santa Rosa, 
co-padroeira do Município, que tem 
como padroeiro São Sebastião. O 
município de Santa Rosa do Tocan-
tins possui 02 distritos, o de Cangas 
com a Capela Divino Pai Eterno, e o 
Distrito Quilombola de Morro de São 
João com a Capela São João Batista.

 A comunidade reconhece o inten-
so trabalho do padre Deusli junto aos 
afazeres da paróquia. Reconhecido 
principalmente pelo grande incentivo 
às pastorais já existentes nas comu-
nidades fazendo com que mais fieis 
se engajem nos trabalhos pastorais, 
o padre também colocou em lugar 
de destaque a Pastoral do Dizimo, 
na igreja Matriz e nas capelas dos 
Distritos. Destacamos também o tra-
balho do padre Deusli, na Paróquia 
Santa Ana na cidade de Chapada da 
Natividade-TO, que é um município 
quilombola Por onde passa o padre 
Deusli deixa sua marca com seu jeito 
simples e alegre de ser, valorizando 
e dando papel de destaque ao povo 
local.

Cintia Nunes dos Santos
Pe. Deusli, pertence a Diocese 

de Formosa e está em missão no 
Estado do Tocantins.

Eis me aqui envia-me (Isaias 6,8)
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Eu Santo Vitor Dias, nascido no ano 
1966, natural de Formosa-GO, filho de Do-
mingos Vitor Dias e Tereza Pereira Dias, 
pertencente a uma família de 04 (quatro) ir-
mãos, três homens e uma mulher, Fabiane 
que é religiosa.

No ano de 1989 me casei com Maria 
de Fatima Braga Pereira Dias, 33 (trinta e 
três) anos de vida matrimonial, temos 03 
(três) filhos, Marcos, Mateus e João Lucas. 
Atualmente Temos um casal de netos, Ana 
Julia e Emanuel.

Os meus pais são pessoas simples e 
humildes, eram pessoas que não tinha uma 
vida ativa religiosa, participavam quando ce-
lebrava o natal, e consequentemente tam-
bém não íamos a missa.

Em 1994, eu e minha esposa partici-
pávamos da santa missa na Paroquia Cris-
to Rei, presidida pelo padre Jarbas, que ao 
termino, nos convidou para participamos da 
Pastoral do Batismo. Este convite no primei-
ro momento me assustou, mas fiquei feliz, 
e foi a partir deste convite que abriu se o 
caminho para a minha vida vocacional.

Eu tenho sempre meditado que todos 
nós cristãos, temos um sacerdote Eli na 
vida, que nos ajuda a descobrir a caminha-
da. Em (1Sm 3, 2-8), o sacerdote Eli ajudou 
o jovem Samuel a discernir o chamado do 

DIACONATO PERMANENTE A SERVIÇO DA IGREJA
Senhor, na minha vida foi o padre Jarbas, 
porque a partir daquele convite, foi inten-
sificando a minha caminhada na Igreja, 
e assim, veio a Catequese, RCC, ECC, 
Pastoral da Esperança, Ministro da Pala-
vra e da Exéquias, Conselho Econômico, 
transformando em uma larga experiência 
espiritual e pastoral.

Trabalhando com o padre Jarbas na 
Paroquia Cristo Rei, tive a oportunidade 
de participar de muitas missões pastorais 
em outras cidades, como São Domingos 
e Divinópolis-GO, experiência que me 
levou a refletir que, a diocese de Formo-
sa era muito extensa e carente, por isso 
decidi fazer um Curso de Teologia, para 
ajudar em formações e cursos, nestas re-
giões distantes da Igreja sediada na dio-
cese de Formosa-GO.

No ano de 2004, fiz o vestibular com 
sucesso, e em seguida realizei a matri-
cula na Faculdade de Teologia em Brasí-
lia-DF, onde cursei dois semestres, sendo 
obrigado a trancar por motivo de trabalho, 
e posteriormente concluir o Curso de Teo-
logia na Diocese de Formosa-GO.

Em 2015 foi instituída a Escola Dia-
conal na Diocese de Formosa, pelo Sr. 
Bispo Dom Jose Ronaldo. Nesta época 
fui trabalhar na Paroquia Nossa Senho-

ra Aparecida em Formosa. O pároco era 
e continua sendo o padre Jarbas que me 
acolheu e me indicou ao bispo para fre-
quentar a Escola Diaconal, onde participei 
do período Propedêutico com minha es-
posa, e posteriormente frequentava a es-
cola diaconal, e ao termino do período de 
Estudo fui ordenado Diácono Permanente 
em 06 de Agosto de 2017, na Paroquia 
Imaculada Conceição.

Após a ordenação, fui jurisdicionado 
para exercer o meu ministério na Paroquia 
Nossa Senhora Aparecida, onde me en-
contro até hoje, dedicando ao serviço da 
Liturgia, do Altar e da Caridade.

Um fato importante a ressaltar, é de 
nunca me esquecer, que a minha primei-
ra Igreja é a domestica, a minha família, 
onde devo dar testemunho eclesial, co-
meçado dentro da minha casa, onde ten-
ho o desafio de conciliar a família com a 
Igreja, para ter consentimento da família 
para exercer o diaconato.

Louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo. Para sempre seja louvado.

 Diácono Permanente 
Santo Vitor Dias 
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A c o n t e c i m e n t o s 

Dia 30/05 nós realizamos a nossa Primeira Profissão Religiosa através do Votos de Pobreza, Castidade e Obediência, onde 
nos consagramos totalmente a Deus no carisma Scalabriniano. Aleki Mupanzi (Rep. Dem. Do Congo), Fabricio Mero (Equa-
dor), Gabriel Miranda (Brasil), Jeovane Motta (Paraguai), Leandro Ramírez (Paraguai), Theóphile Niyonsenga (Ruanda) e 
Tiago Costa (Brasil), pertencentes ao Distrito 128.

Seminário propedêutico Dom Bruno Maldaner, Frederi-
co Westphalen RS Com.134/61.
“Toda vocação sacerdotal é um grande mistério, que su-
pera infinitamente o homem. “São João Paulo II.

Renovação de nossos votos na Capela do nosso Colégio Nossa Senho-
ra da Graça- Vitória de Santo Antão. Momento de bênçãos e de graças 
ao Sagrado Coração de Jesus, fonte de amor e misericórdia. Jesus 
manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vos-
so. Te suplicamos pelo o fim da pandemia e a paz no mundo. Também 
por todos os nossos familiares e amigos.

No dia mundial   de oração pelas vocações, no IV Domingo da 
Páscoa, o Movimento Serra Matriz   de santo antão Pe.  leu nas 
missas a mensagem do   nosso queridíssimo Papa Francisco.

Dom Fernando apresenta aos fiéis os novos diáconos da Ar-
quidiocese de Olinda e Recife: Rafael Menezes e Jurandir Iná-
cio. Que Deus os abençoe em sua nova missão!
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A c o n t e c i m e n t o s  I I 

Dia 07/05/2021 Serra de mineiros reúne-se mais uma vez na 
Igreja São Bento para Hora Santa e missa vocacional. Mesmo 
em tempo de Pandemia, não podemos deixar de professar a 
nossa fé, aliás, é justamente neste momento que mais preci-
samos encontrar forças em Deus para continuar a nossa ca-
minhada.

Vitória de Santo Antão/PE, celebrou nesta terça-feira (29/06) 
os 140 anos da construção da Igreja Matriz de Santo Antão. Para 
marcar a data, uma missa de ação de graças foi celebrada pelo 
Vigário Episcopal do Vicariato de Vitória, Mons. Maurício Diniz. Na 
ocasião, foi empossado como vigário Paroquial o Padre Francisco 
de Assis. Parabéns a toda comunidade Católica por esse momen-
to marcante!                                         

No dia 30 de abril de 2021, foi ordenado sacerdote na igreja matriz de São Joaquim da 
Barra SP, Darry Everson de Campos. A Comunidade Serra de São Joaquim da Barra SP, 
teve participação importante neste evento e na formação.
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A c o n t e c i m e n t o s  I I I 

Mov. Serra Imaculada Conceição - Moreno/PE, com o Pe. Antônio Neto e o seminarista Tiago Thomas, na Festa do Sagrado 
Coração de Jesus, na comunidade de Pedreiras. Muitas bençãos o Senhor derramou.

Comunidade Serra Sagrada Família antes da Pandemia, Diácono Adalberto Fontes jun-
to. Esta Comunidade que agregou dia 06/06/2021.

Missa em ação de graças pelo dia do seminarista, presi-
dida pelo Bispo D. Luiz Henrique e o Reitor padre Carlos 
Alberto Júnior.

                                Serra Parelha - RN
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    No mês de agosto em homenagem especial ao mês vocacional, aproveitamos para comemorar os 12 anos da rea-
lização do Congresso Sacerdotal em Formosa, quando na oportunidade contamos com a presença de vários bispos, 
e padres de diversas regiões, quando realizamos um evento de paz e unidade com todas as comunidades serras 
presentes.

Missa de abertura do Congresso em 28/08/2009 - Catedral Imaculada Conceição – Formosa - Go

 Dom Paulo Roberto Belloto, então Bispo Diocesano, dando as boas vindas do Congresso na missa de abertura. Hoje 
Do Paulo é Bispo de Franca – SP,  e os padres concelebrantes da missa de abertura do Congresso.

Dom João Braz de Aviz, presente no Congresso Sacerdotal com os coordenadores, hoje prefeito da congregação para 
os Institutos da vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica do Vaticano e Arcebispo Emérito de Brasília e 
Dom João Wilk Bispo de Anápolis, também presente ao Congresso.

Memórias do Congresso Sacerdotal 
em Formosa realizado em 2009
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Irmã Maria Augusta, presente no Congresso, ao lado de serranos visitantes como José Ginaldo e Magna, de Araca-
ju. Dom João Braz de Aviz e Dom Paulo Belloto sendo condecorados no Congresso e o então Pe. Dilmo, pároco da 
Catedral de Formosa na época do Congresso, vestindo a estola comemorativa do Congresso, hoje Bispo auxiliar da 
Diocese de Anápolis - Go

Dom Aloisio Hilário, na oportunidade Bispo da Diocese de Jatai, (in Memoriam), mostrando a estola comemorativa 
do Congresso. Dom Aloísio e Dom Paulo Belloto na celebração Eucarística do Congresso. Dom Paulo, com estola 
comemorativa do Congresso e Dom João Evangelista Martins Terra (Dom Terra), Bispo Auxiliar Emérito de Brasília, 
Membro da Companhia de Jesus (Jesuítas),  presente no Congresso Sacerdotal de 2009.

Foto de encerramento do Congresso com participantes de todas as regiões do Brasil



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

“A LUA REPRESENTA A IGREJA E SUAS FESTAS, E A INCISURA SIGNIFICA A FALTA DA SOLENIDADE, CUJA INS-
TITUIÇÃO EU DESEJO, PARA DESPERTAR A FÉ DOS POVOS E PARA ESPIRITUAL DOS MEUS ELEITOS. QUERO 
QUE UMA FESTA ESPECIAL SEJA ESTABELECIDA EM HONRA AO SACRAMENTO DO MEU CORPO E DO MEU 
SANGUE.”

Mensagem de Jesus em visão de Santa Juliana de Cornillon*

CORPUS CHRISTI (CORPO DE DEUS)
 A FESTA DO DESEJO DE JESUS CRISTO

Que coisa linda, uma grande fes-
ta instituída precisamente há 748 anos, 
pela primeira vez universalmente em 08 
de junho de 1264, pelo Papa Urbano IV 
e revivida maravilhosamente em nossa 
cidade neste dia 07 de junho de 2012. 
Com o Colégio das Madres, do nosso 
querido Instituto Educacional Coração 
de Jesus, literalmente lotado, a grande 
Solenidade de Corpus Christi foi presi-
dida pelo nosso Bispo Diocesano Dom 
Sérgio Aparecido Colombo. Estavam 
presentes nossas paróquias locais e 
seus párocos, Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão, os Agostinia-
nos, Arautos do Evangelho e sua ban-
da tocando os hinos de adoração ao 
Santíssimo, a Pastoral da Música ani-
madíssima, Tiro de Guerra, Movimen-
tos, Associações, Poderes Executivo e 
Legislativo, e uma multidão de leigos e 
leigas, todos louvando e cantando, dan-
do Graças a Jesus Sacramentado. Uma 
grande festa cristã para Bragança Pau-
lista e o Mundo, em cumprimento ao 
desejo ardente de Jesus na Eucaristia.

Para que todos nós possamos dar 
o devido valor à tão grandiosa Soleni-
dade, é necessário voltar no tempo. 
Como ela começou. Viver aqueles anos 
de 1209 a 1264 e vivenciar a presença 
de uma freira agostiniana chamada Ju-
liana de Mont Cornillon e sua luta para 
convencer a todos que, através de 
visões (ela via uma grande luz como se 
fosse uma Lua Cheia com uma incisu-
ra negra), o próprio Cristo demonstrava 
desejo de que o mistério  da Eucaristia 
fosse celebrado e mostrado com gran-
de destaque entre todos os cristãos.

Juliana assim o fez recorrendo às 
autoridades do seu tempo. Inicialmen-

te, ao Bispo de Liége na Bélgica, Dom 
Roberto de Thorete. Depois ao Douto 
Domenico Hugh, que viria ser Cardeal 
legado do Países Baixos, e ao Arcedia-
go Jacques Pantaleão de Troyes, mais 
tarde Papa com o título de Urbano IV.

No entanto, Jesus tinha um 
desejo e queria ver o seu desejo 
atendido pelas pessoas.

Para confirmar o seu desejo, fez 
acontecer o grande milagre de Bolse-
na, na Itália. Um Sacerdote estava ce-
lebrando a Santa Missa tendo dúvidas 
da presença real de Jesus na Eucaris-
tia. Para espanto de todos, quando ao 
partir da Hóstia Consagrada, o Sangue 
de Jesus começou a escorrer sobre o 
Corporal, empapando-o e depois a pe-
dra do altar. Era o grande milagre da 
Eucaristia. O que um dia aconteceu 
com Tomé duvidando da presença de 
Jesus no Cenáculo, estava acontecen-
do em Bolsena com aquele Sacerdote. 
Já não era mais possível duvidar que 
Jesus após a transubstanciação era e é 
presença em todas as Hóstias Consa-
gradas em todo o mundo. Formou-se, 
então, uma grande procissão levando o 
Corporal, o Cálice, a Patena e a pedra 
para Orvieto, cidade perto de Bolsena 
e residência do Papa Urbano IV. Final-
mente o Papa Urbano IV compreendia 
o desejo de Jesus. Fez, então, editar a 
Bula “Transiturus de hoc mundo” esta-
belecendo uma grande festa pública, 
universal e perpétua, com grande des-
taque a Jesus na Eucaristia, devendo 
acontecer sempre na quinta-feira se-
guinte à Festa de Pentecostes. Era o 
dia 11 de agosto de 1264. Logo após 
esta data, acontecia a morte de Urbano 
IV, em outubro de 1264, ficando a Bula 

um tanto esquecida. Pouco tempo de-
pois, em 1269 o Papa Clemente V vol-
tava sua atenção para o Decreto Papal 
de 1264, confirmada posteriormente em 
outros decretos papais. Assim desde 
1270, a Festa de Corpus Christi é reali-
zada em todo o mundo católico, incial-
mente acontecida na Bélgica, depois na 
Alemanha e finalmente no mundo.

Essa foi a grande festa que nós, 
bragantinos e o mundo, realizamos no 
Colégio das Madres neste último dia 7 
de junho. Esta festa acontecerá sem-
pre. Eternamente sempre porque assim 
é o desejo de Jesus. 

Amém.                    Junho/2012.

IS. GERALDO AJUDARTE
Ex-Presidente do CNSB. 

*Santa Juliana de Cornillon 
(1193/1258) – Canonizada em 1599 

pelo Papa Clemente VIII 


