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Rainha e Padroeira do Brasil
visita a Tribo Terena, aldeia Buriti, MS
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A imagem peregrina de Nossa Se-
nhora Aparecida, esteve em visita à Al-
deia Buriti, Tribo Terena, na cidade de 
Dois Irmãos, MS, levada pelo Missio-
nário Redentorista, Pe. Bráz Romei-
ro, Assistente Eclesiástico da CS de 
Aparecida (SP). Alguns componentes 
daquela Tribo Indígena, em Aparecida 
(SP), retribuindo a visita. E participan-
do de Missa, no Santuário Nacional. No
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Palavra do Presidente
Adeus Ano Velho, 
Feliz Ano Novo!

O ano de 2021 chegou ao 
fi m. Foi um ano de muito apren-
dizado. De momentos bons e 
outros não tão bons mas, que 
serviram para novas descober-
tas, de auto conhecimento e, 
principalmente, de aproximação 
ao nosso Criador e Salvador. 

Descobrimos que não so-
mos tão fortes, que precisamos 
do apoio e amor do próximo. 
Aprendemos que não estamos sozinhos, que existe um Deus bondoso 
e compassivo, que está a nosso lado todo momento. Descobrimos que 
a família é um presente de Deus! Aprendemos que o amor e a compai-
xão são um bálsamo para a nossa vida. Descobrimos que um abraço é 
confortante. Que um sorriso sincero nos enche de esperança. Aprende-
mos que um verdadeiro amigo é um tesouro. Aprendemos que quando 
estamos lutando contra uma doença, só fi cam ao nosso lado aqueles que 
nos amam verdadeiramente. Aprendemos que quando pensamos que não 
temos mais forças, coragem, esperança, o nosso Deus nos mostra que 
jamais estamos sozinhos e nos dá sempre novas forças. 

Por tudo isso e muito mais, somos gratos a Deus. Somos gratos 
pelo amor, cuidado, atenção de cada um de vocês que se fi zeram pre-
sente nessa nossa luta pela vida. Pedimos ao grandioso Pai que, a to-
dos, cubra de muita saúde, paz e alegria. Que o novo ano venha, cheio 
de misericórdia, humildade, amor e que eu receba a graça da saúde. 
Feliz e abençoado 2022! 

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
Presidente do CNSB
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O Papa Francisco lembra 
“a atitude de Jesus perante a 
viúva de Naim, que perdeu o 
seu único fi lho”. Para o Papa 
“o Senhor realiza o milagre 
de trazer à vida o jovem mas 
faz muito mais: ele está pró-
ximo”.“Deus, quando visita o 
seu povo traz sempre algo de 
novo”. Jesus mostra-se pre-
sente e próximo do sofrimen-
to: ‘Estava próximo do povo’. 
Deus está próximo e é capaz 
de entender o coração das pes-
soas, o coração do seu povo. 
Então o Senhor vê aquele cor-
tejo, e aproxima-se. 

A proximidade é 
o modo de Deus.

Proximidade e compaixão: assim é o Senhor 
quando visita o seu povo. E quando nós queremos 
anunciar o Evangelho, levar adiante a Palavra de 
Jesus, o caminho é esse. O outro caminho é o dos 
mestres, dos pregadores do templo: os Doutores da 
Lei, os escribas, os fariseus... Afastados do povo, 
eles falavam bem. Ensinavam a Lei, bem. Mas sem-
pre afastados. E isto não era um olhar do Senhor: era 
outra coisa. O povo não sentia isso como uma graça, 
porque faltava a proximidade, faltava a compaixão, 
faltava sofrer com o povo. 

Quando Deus visita o seu povo, restitui ao 
povo a esperança, sempre. Pode-se pregar a Pala-
vra de Deus brilhantemente: encontramos grandes 
pregadores na história. Mas se estes pregadores não 
conseguem semear a esperança, essa pregação não 
serve. É vaidade! “Ao olhar para Jesus que restituiu 
à mãe o fi lho vivo”, podemos entender o que signi-
fi ca uma visita de Deus ao seu povo. E pedir a graça 
que o nosso testemunho de cristãos seja testemunho 
portador da visita de Deus ao seu povo, isto é, da 
proximidade que semeia a esperança.
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Podem fazer-se belas pregações, 
mas não se está próximo das pessoas, 

se não se sofre com as pessoas 
e não se lhe dá esperança. 

Estas pregações não servem, 
elas são apenas vaidades.

A proximidade é o modo de Deus   

Papa Francisco
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Ao iniciar este novo ano de 
2022 é bom acordar a esperança 
em dias melhores e dispormo-
-nos a prepará-los com o nosso 
empenho de cidadãos e cristãs. É 
claro que para nós do Movimen-
to Serra o empenho será direcio-
nado para o que a Igreja nos pede 
de maneira específi ca em relação  
aos objetivos que os seus mem-
bros se propõem:
- “Favorecer e promover as vo-
cações ao sacerdócio ministerial 
na Igreja Católica, como uma 
vocação especial ao serviço e 
apoiar os sacerdotes em seu sagrado ministério.
- Valorizar e animar as vocações à vida consagra-
da, na Igreja Católica.
- Ajudar os membros a reconhecer e a responder com 
sua própria vida ao chamado de Deus à santidade, 
em Jesus Cristo, inspirados pelo Espirito Santo”.

Em tudo isso temos um modelo inspirador no 
nosso Santo padroeiro, São Junípero Serra que foi 
um ardoroso e incansável missionário no anúncio do 
Evangelho às populações indígenas da atual Califór-
nia (EUA) e ao mesmo tempo intrépido defensor de 
sua dignidade humana e dos seus valores tradicio-
nais vividos à luz do Evangelho.

“Sempre avante!” Era o mote que ele usava 
continuamente seja nas circunstâncias alegres como 
nos inúmeros e às vezes grandes desafi os que ele en-
contrava, infundindo assim coragem, alegria e espe-
rança aos seus colaboradores. Interpretava assim de 
forma positiva quanto Jesus tinha dito: “Quem põe a 
mão no arado e olha para trás, não está apto para o 
Reino de Deus”(Lc 9,62).

Rezemos, trabalhemos e ajudemos a Igreja a ter 
vocações para o ministério pastoral com fortes ca-
racterísticas missionárias. Estou convicto que Jesus 
não chamou os apóstolos e não enviou os discípulos 
para que ocupassem lugares de prestígio, sentassem 
em comodas poltronas ou construíssem templos 
suntuosos, mas para que andassem e dessem teste-

munho da sua ressurreição! A to-
dos os apóstolos coube a sorte de 
Jesus: eles seguiram o seu exem-
plo dando a vida até o martírio. 

O próprio São Junípero 
Serra, grande professor de fa-
culdade, deixou a cátedra e se 
tornou “andarilho de Cristo” no 
meio dos índios, encontrando a 
sua plena realização em acolhê-
-los, compreendê-los e instruin-
do-os no pleno respeito das suas 
tradições e da sua cultura. Por 
isso escreveu um catecismo na 
sua língua originária.

Na homilia da Missa em que frei Junípero foi 
canonizado, no dia 13 de setembro de 2015, o Papa 
Francisco assim o defi niu: “Aprendeu a gerar e 
acompanhar a vida de Deus nos rostos daqueles que 
encontrava, tornando-os seus irmãos. Junípero pro-
curou defender a dignidade da comunidade nativa, 
protegendo-a de todos aqueles que abusaram dela; 
abusos que hoje continuam a encher-nos de pesar, 
especialmente pela dor que provocam na vida de tan-
tas pessoas. Escolheu um lema que inspirou os seus 
passos e plasmou a sua vida: «Sempre avante». Sou-
be-o dizer, mas sobretudo viver. Esta foi a maneira 
que Junípero encontrou para viver a alegria do Evan-
gelho, para que não se anestesiasse o seu coração. 
Foi sempre avante, porque o Senhor espera; sempre 
avante, porque o irmão espera; sempre avante por 
tudo aquilo que ainda tinha para viver; foi sempre 
avante. Como ele então, possamos também nós, do 
Movimento Serra, hoje, dizer: sempre avante”.

+ Francisco Biasin
Assistente Episcopal do MSB

Sempre Avante!
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Ramalhete Espiritual

Ser escolhido e chamado pelo Pai, para partici-
par da obra que é, segundo o Papa Paulo VI, “a mais 
importante da Igreja’. Ter a oportunidade de colo-
car, com alegria, entusiasmo e desprendimento, os 
dons e talentos recebidos gratuitamente do Criador, 
a serviço da Pastoral Vocacional, através do Movi-
mento Serra, cujo carisma é o trabalho em favor das 
vocações de especial consagração é, sem dúvida, 
uma grande graça, uma bênção muito especial.

Como na Parábola dos operários da vinha, 
em Mt 20, 1 - 16, o Senhor chamou, um a um, 
assim também nos chamou para fazermos parte 
desse movimento maravilhoso que se chama Mo-
vimento Serra. O salário prometido foi o mesmo 
para todos os que começaram antes e os que estão 
chegando agora.

Portanto, irmãos e irmãs, dediquemos um mo-
mento, para render graças a Deus por nos ter pri-
vilegiado com o seu chamado para tão importante 
missão, e por nos ter mandado santos sacerdotes 
como orientadores.

Agradeçamos pelas conquistas alcançadas e 
pelo bom trabalho desenvolvido. Reconheçamos, 
humildemente, que também tivemos falhas e omis-
sões. Talvez Cristo esperasse mais de nós. Por isso, 
peçamos perdão pelas nossas limitações, principal-
mente, o respeito humano e a falta de uma verdadei-
ra fé e entrega total.

Atentos às palavras do Papa São João Paulo 
II, que por ocasião da grande ordenação em 1980, 
no Rio de Janeiro, assim se expressou “Deveis con-
sagrar as primeiras e mais desveladas preocupa-
ções ao problema das vocações, pois dele depende 
a certeza do futuro religioso da vossa Pátria”.

Ramalhete Espiritual, o que é?

Quando falamos de ramalhete espiritual nos 
referimos ao conjunto de orações, boas obras e sa-
crifícios. Como diz São Francisco de Sales: Ima-
ginemo-nos caminhando num jardim, admirando 
a beleza e o perfume das fl ores e então colhendo 
algumas que mais nos agradam. Na vida espiri-
tual, caminhemos e façamos o mesmo - um belo 
ramalhete espiritual (Cf. IVD II, VII). Assim como 
o buquê de fl ores que montamos para presentear 
alguém, o ramalhete espiritual tem a mesma fi na-
lidade: ofertar a uma ou mais pessoas. Quando 
realizamos o ramalhete espiritual praticamos as 
obras de misericórdia, ensinadas por Nosso Se-
nhor Jesus. “O Amor é a fl or e a Misericórdia é o 
fruto”. (Diário de Santa Faustina).

Oferecido aos Sacerdotes, religiosos 
e seminaristas, pela IS Célia 

Maria, Presidente eleita do CNSB, 
por ocasião da 34ª. Romaria 

Nacional do Movimento Serra do 
Brasil, em novembro de 2021.
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O diaconato é um ministério carregado de sig-
nifi cados e de grande relevância para a Igreja no que 
tange seu mandato missionário: 

“Ide por todo mundo e pregai o evangelho
 a toda criatura” (Mc 16,15).

Por isso, em diversas paróquias a fi gura do 
diácono se faz presente, assumindo trabalhos pas-
torais e ministrando alguns sacramentos. Com isso, 
é comum muitas pessoas se questionarem a respeito 
da diferença entre o diaconato permanente e o dia-
conato transitório.

Para entender essa questão, é importante reto-
mar as origens desse ministério e seu signifi cado. 
Vejamos! O ministério do diaconato tem origem bí-
blica, no contexto dos Atos dos Apóstolos. Diante da 
queixa dos helenistas contra os hebreus de que suas 
viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição 
de alimentos aos pobres, os apóstolos propuseram 

escolher sete homens de ‘boa reputação’, ‘espírito’ 
e ‘sabedoria’ para que se dedicassem ao serviço da 
caridade (cf. At 6,1-6).

No decorrer da história, o diaconato tornou-se 
o ministério do ‘serviço da caridade’, da ‘proclama-
ção da Palavra’ e do ‘serviço do culto’. Os Padres da 
Igreja, Irineu de Lião, Cipriano e Eusébio de Cesa-
reia ressaltaram que o diaconato constitui o núcleo 
identitário do Sacramento da Ordem.

A essência do diaconato é servir. Derivado do gre-
go ‘diakonós’, o diácono é aquele que pratica a ‘dia-
konia’ = ‘serviço’ à comunidade. Entender o diaconato 
enquanto núcleo identitário do sacramento da ordem é 
fundamental para fazermos a diferença entre o diaco-
nato permanente e o transitório. O Sacramento da Or-
dem, em seus três graus distintos, confere ao ministro 
ordenado, cada qual no seu respectivo grau, o poder de 
servir ao povo de Deus, desempenhando o múnus de 
ensinar, santifi car e governar (cf. Cân. 1008). 

Cresce o Diaconato Permanente, no Brasil 
Dom Orlando Brandes ordena novos 
Diáconos, em Aparecida, SP
Quatro Diáconos Permanentes, foram ordenados 
por S. Ex.a Dom Orlando Brandes, Arcebispo de 
Aparecida (SP), para exercerem seu ministério na 
Arquidiocese. 

Diáconos Permanentes, na Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, RJ
Em solenidade presidida por S. Eminência o Cardeal 
Dom Orani João Tempesta, aconteceu a Ordenação 
Diaconal de 15 novos Diáconos Permanentes, na Ca-
tedral Metropolitana São Sebastião do Rio de Janeiro 
(RJ). A IS Suzana Aparecida Bielinski Barreto, Coor-
denadora do Distrito 59, participou da solenidade. 

O que é o Diaconato Permanente
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Padre, abençoa-me!
O Padre João Batista de Oliveira celebrava o 1º 

dia do tríduo em preparação à festa de Santa Luzia, 
na Igreja com o mesmo nome, no Bairro Sernamby, 
São Mateus (ES), que por ocasião virou noticia nas 
redes sociais. Durante a missa ele acolhe um mora-
dor de rua que simplesmente entrou na Igreja com 
um pote de comida que havia recebido, aproximou-
-se do altar e pediu a bênção ao Padre. 

O Padre, movido pelo sentimento de compai-
xão, aproximou-se e vendo-o ajoelhado diante de si, 
também ajoelhou. Ouviu o pedido. “Padre, aben-
çoa-me!” Naquele instante o padre, simplesmente 
olhou para aquele menino vestido somente de ber-
muda, pés descalços e teve a mesma atitude do ‘mo-
rador de rua’:  ajoelhou-se, na mesma altura. Essa 
atitude do Padre João Batista fez lembrar o gesto do 
Bom Samaritano diante de um homem machucado 
na estrada, ‘descer do cavalo e ir ao encontro’. O 
padre disse: ‘Fui movido pela força do amor/cari-
dade e, por ela, impelido a ir ao encontro dele e me 
colocar na mesma posição, de joelhos. Estávamos 
entre iguais, apenas em funções diferentes’.   

Por fi m o padre disse que o abençoou. Toquei 
como o próprio Cristo fez em vários momentos, agi 
com sensibilidade humana, com compaixão. Acolhi 
o que é próprio da essência de todo cristão.  A com-
paixão que vem de Deus.

Esse fato aconteceu no Advento, tempo de 
preparação para o Natal, quando nossa tradição 

Cristã lembra o próprio Cristo. A Igreja do Espírito 
Santo ganha assim um grande presente, sem plano 
nenhum, apenas aconteceu. O nosso “Afortunado 
Natal” que desejamos às pessoas deveria conter 
esse espírito de Compaixão. Obrigada, Padre João 
Batista, fi lho da minha paróquia, a de São Cipria-
no, de Jaguaré (ES).

Jaguaré (ES), 22 de dezembro de 2021
Margarida Maria Morello, 

Coordenadora do Regional LESTE II, 
do Movimento Serra do Brasil

Padres filhos de Jaguaré, ES

Pe. Edson Delfi no Pe. João B. Oliveira   Pe. Valdinei Soares  Pe. Vagner Carini     Pe. Jonathan Costa
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Expansão do Movimento Serra

No Regional Nordeste II

O Regional Nordeste II do Movimento Serra do Bra-
sil, que atualmente abrange as Comunidades Serra dos 
Estados de Bahia e Sergipe, apesar das difi culdades, 
não parou. Destacamos alguns dos mais importantes 
acontecimentos Serra, ocorridos em 2021: A criação de 
duas novas Comunidades Serra, a de Santa Teresinha 
do Menino Jesus, na cidade de Lagarto e a de Bom 

Membros da CS Bom Jesus dos Navegantes, em Aracaju, SE 

Nova Comunidade Serra Santa Terezinha do Menino Jesus, de Lagarto (SE) e a Presidente IS Amélia Bea-
triz ao lado do Pe. Alberto Assunção, prestando juramento durante a posse.

Jesus dos Navegantes, em Aracaju, ambas em processo 
de formação. Gostaríamos também de ressaltar a en-
trega das Cartas de Agregação às Comunidades Serra 
Nossa Senhora Aparecida, em Aracaju e à Comunida-
de Serra Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana.

Clecia Santiago, Coordenadora Regional.
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Diocese de Itabuna, BA
Serranos de Aracaju em visita a Dom Carlos Alberto 
dos Santos, Bispo de Itabuna (BA), levando a se-
mente do Movimento Serra àquela Diocese.

Diocese de Estância, SE
No dia 02 de dezembro passado, nosso IS José Gi-
naldo de Jesus, Vice-presidente de Expansão do 
CNSB, visitou o Pe. Humberto da Silva, atual Ad-
ministrador da Diocese de Estância (SE), para tratar 
da expansão do Movimento Serra, naquela Diocese. 
José Ginaldo tem feito magnífi co trabalho, tanto de 
expansão, quanto de formação e liderança, no Movi-
mento Serra do Brasil.

Diocese de Santarém, PA
Registros da visita do Movimento Serra (Distri-
to 109) ao Arcebispo de Santarém, Dom Irineu 
Roman, quando o Frei Edilson, responsável pela 
Custódia Franciscana na Amazônia, e alguns serra-
nos, levaram carta da Coordenadora Distrital 109, 
IS Adriana de Lourdes, com pedido de permissão 
e bênçãos para a implantação do Movimento Serra, 
naquela Diocese.

No Distrito 113, 
em Pindamonhangaba, SP
A jovem Tainá Pinho é a presidente da Comunidade 
Serra Jovem ‘Carlos Acutis’ (EF), de Pindamonhan-
gaba (SP), Distrito 113, que tem como Coordenador 
o IS Cláudio Machado.
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Rogai ao Senhor da Messe

Hoje no México no Santuário de Nossa Senho-
ra de Guadalupe, iniciou-se a primeira Assembleia 
Sinodal da América Latina. Iniciando para todos nós 
o caminho no qual se ouvem todos. Os pobres, os 
simples, os que participam das Comunidades Ecla-
siais. O Papa Francisco chega até a dizer, escutai até 
aqueles que nos criticam, porque assim nós podere-
mos encontrar o caminho. A escuta do Espírito nos 
ajudará a interpretar todas as vozes. 

Hoje é o dia dos leigos. Quem são os leigos? 
São os batizados que conscientes da sua vocação ba-
tismal aderem à primazia de Jesus e, portanto, pro-
curam transformar o mundo, não a partir do poder, 
da mentira, do politicamente correto, mas a partir da 
verdade, da justiça, da solidariedade, da dignidade 
da pessoa humana.

Eu estou aqui a convite do Movimento Serra, 
Movimento que tem, dezenas, centenas, talvez até 
milhares de fi éis da igreja católica, no mundo inteiro 
a ‘rogar ao Senhor da Messe, que mande operá-
rios para sua colheita’. É preciso, meus irmãos, ter 
presente que não somente o Movimento Serra deve 
orar, mas todos nós batizados, para que os nossos 
ministros ordenados, sejam servos por amor, não se 
deixem corromper por qualquer tipo de poder, não 
se deixem levar por alguma ilusão que o próprio 

mundo pode dar e tenham os leigos como irmãos e 
irmãs, vivam a fraternidade entre si, vivam a unida-
de e a comunhão com seus pastores, sejam padres 
segundo o coração de Jesus. 

Como estamos na casa da Mãe Aparecida, quem 
melhor e mais do que ela nos ensina as atitudes ma-
ternais de ternura, de misericórdia e do acolhimento. 
Ela que escutou a voz dos humildes e disse: 

“Derrubou os poderosos de 
seus tronos e elevou os humildes”. 

Neste dia portanto, ao concluir o ano litúrgico, 
agradeçamos a Deus que ao longo desse ano, ape-
sar das muitas difi culdades, Deus continua usando 
de misericórdia para conosco. Esta realidade, esta 
certeza nos tornam capazes de olhar para o futuro 
com esperança, porque estamos a caminhar com 
Jesus, e com Maria. 

Dom Francesco Biasin
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil

Trecho da Homilia da Romaria Nacional de 2021
Dia 21/11/2021 - Transcrito Por Luiz Albino
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34ª. Romaria Nacional do Movimento Serra do 
Brasil ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

No mês de junho de 1987, durante a gestão do 
IS. Ulysses Sebben, como Presidente do CNSB, re-
cebi a visita de uma Comissão de membros do ‘Ser-
ra Mater,’ do Rio de Janeiro, liderada pelo IS. Adir 
do Amaral, trazendo um ofício do IS. Paulo Maligo, 
solicitando uma vaga no Calendário das Romarias 
Organizadas do Santuário de Aparecida, para a reali-
zação da 1ª. Romaria do Movimento Serra do Brasil.

Conduzi os Diretores do Serra do Brasil, à pre-
sença do Pe. Geraldo Camilo CSSR, encarregado 
deste setor no Santuário, que nos acolheu com muita 
cortesia. O ofício propunha a data do ‘Terceiro Do-
mingo de Novembro’.

Assim, fi cou defi nitivamente consignado no 
‘Calendário de Romarias Organizadas do Santuário’ 
e das ‘Atividades do Movimento Serra do Brasil’, o 
terceiro domingo de novembro, para a realização da 
Romaria Nacional do Movimento Serra. 

A 1ª. ROMARIA aconteceu em 1988. Neste 
ano de 2021, realizamos a 33ª. Romaria. São, por-
tanto, trinta e três anos de bênçãos e de graças. Nem 
mesmo nestes dois últimos anos de pandemia, que 
todo o mundo foi assolado, não houve descontinui-
dade do evento.

São momentos de louvor e prece, àquela que 
intitulamos “Rainha e Mãe dos Vocacionados”, que 
nos permitiu a realização, de forma virtual deste im-
portante evento do ‘Calendário de Atividades’ do 
Movimento Serra do Brasil, inclusive com divulga-
ção em maior amplitude, com a transmissão pela TV 
APARECIDA e Portal A12 do Santuário Nacional, 
nosso singelo, afetuoso, agradecido e piedoso mo-
mento de Fé e Amor à Nossa Mãezinha Aparecida.

Estimados Irmãos e Irmãs SERRA, se prepa-
rem para estarmos juntos no próximo ano, dia 20 de 
novembro de 2022, realizando com muita devoção e 
Fé a ‘34ª. ROMARIA NACIONAL do Movimento 
Serra do Brasil’, mais um dia com Maria, Rainha e 
Mãe dos Vocacionados e consagrados.

Fernando Barreto
Diretor do RN - Romarias Nacionais



12 edição 148 - Fevereiro | 2022   

Destaques

Dom Moacir Silva, de Ribeirão 
Preto, ordena presbíteros
Em emocionante cerimônia, realizada 
no dia 10 de dezembro de 2021, no en-
cerramento do ano de São José, a Orde-
nação Presbiteral dos diáconos Alcides 
Pizeta Neto, Rodrigo Barcelos e Vini-
cius Martins Cestari, da Arquidioce-
se de Ribeirão Preto. A concelebração 
eucarística, realizada no Ginásio de 
Esportes Pedro Ferreira dos Reis “Do-
cão” em Sertãozinho, foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Moacir 
Silva. O Ato cerimonial foi enriquecido 
com presença expressiva de Sacerdo-
tes, Diáconos, Seminaristas, represen-
tantes das Paróquias e da Comunidade 
Serra de Ribeirão Preto.

Diocese de Formosa admite jovens seminaristas 
às primeiras Ordens
Seminaristas de Formosa, quando às 19h do 3º. Domingo 
do Advento, na Catedral, S. Ex.a Dom Adair José Gui-
marães, Bispo Diocesano, admitiu, como candidatos às 
Sagradas Ordens, Bruno Sampaio e Gabriel Eduardo; 
no ministério do leitorato a Pablo, Marcos William, Luiz 
Henrique e Warlem, e no do acolitato Welison Magalhães 
e Renato Vieira. O Movimento Serra esteve presente ao 
importante acontecimento.

Seminário Propedêutico de Campo Mourão, PR
Comunidade Serra tendo à frente a IS Cristina Glaucia, em 
alegre encontro de oração e confraternização de fi nal de ano, 
dia 21 de novembro último, com os Padres e seminaristas do 
Seminário Propedêutico São José, daquela Diocese.
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Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda 
– completa 99 anos
A Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda come-
morou,no dia 4 de dezembro de 2021, seus 99 anos 
de existência, com solene Missa, presidida por S. 
Eminência Dom Orani João Tempesta, Cardeal Ar-
cebispo do Rio de Janeiro e concelebrada por Dom 
Luiz Henrique, Dom Francisco Biasin, Dom João 
Maria Messi e os numerosos padres da Diocese.

Dom Francisco Bia-
sin – comemora 44 
anos de sacerdócio
Na mesma Diocese de Bar-
ra do Pirai/Volta Redon-
da, no dia seguinte, 5 de 
dezembro, foi celebrada 
Missa Solene em ação de 
graças pelos 54 anos de 

Admissão de seminaristas, na Diocese 
de São José dos Pinhais, PR
No dia 28 de novembro de 2021, a Diocese de São 
José dos Pinhais (PR), que tem como seu Bispo Dio-
cesano a Dom Celso Antônio Marchiori, realizou 
signifi cativa celebração na qual belo número de se-
minaristas receberam o mandato do Leitorato e ad-
missão às leis sacras. Foram, também, solenemente 
recebidos os novos seminaristas do Propedêutico. A 
solenidade contou com a participação da Comunida-
de Serra local, tendo à frente a os IS Carmen Terezi-
nha Seffrin e Arnoldo Renato Vosguerau.

Diáconos ordenados em Paraopeba, MG
No dia 06 de novembro de 2021, na Paróquia Santa 
Luzia, em Paraopeba (MG), aconteceu a ordenação 
diaconal de Rafael Lucas e Glaucon. Foi ordenante 
S. Ex.a Dom Francisco Cota. Os membros da Co-
munidade Serra, estiveram presentes.

Sacerdócio do Monsenhor Juca e 44 anos de Sa-
cerdócio de S. Ex.a Dom Francisco Biasin, Bispo 
Emérito daquela diocese e Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil. Na segunda foto S. Ex.a 
Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, ministran-
do o acolitato ao jovem seminarista Diego Oliveira, 
em sua comunidade de origem, Bom Jesus, de Volta 
Redonda. Aos solenes atos litúrgicos, estiveram pre-
sentes e colaboraram na preparação dos momentos 
de confraternização, os membros do Serra, tendo à 
frente a incansável IS Maria Ilda Monteiro de Cas-
tro, Coordenadora do Regional LESTTE I do Movi-
mento Serra do Brasil. 
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Há um ditado popular que diz: “Gato escaldado 
tem medo até de água fria”. Então, rescaldados pelas 
difi culdades enfrentadas no ano 2020, com a ines-
perada Pandemia, pouco se pode fazer em termos 
produtivos, pois fomos obrigados a fechar-nos em 
nossas casas e fechar igrejas, paralisar as atividades 
pastorais entre tantas (ou todas) as outras, entramos 
o ano 2021 desconfi ados que seria “mais um ano 
perdido”. Não foi!

Realmente, graças a Deus, que sempre “abre 
janelas” para nós, no âmbito do Movimento Serra 
NÃO foi um ano perdido, haja vista que 

“Deus criou o homem (e a mulher) da terra 
(...) e cumulou-os de saber e inteligência. 

Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes 
o coração de sabedoria...” (Ec. 17, 1-6). 

Valendo-nos das qualidades com as quais Deus 
nos dotou (ref. ao livro do Eclesiástico), partimos 
para o uso da tecnologia, transformando-a em alia-
da, para, por meio dela, podermos oferecer inúme-
ros temas que foram ministrados por sacerdotes, re-
ligiosas e irmãos e irmãs serranos, os quais, com os 
temas apresentados, enriqueceram o nosso cabedal 
de conhecimentos. 

Vidas de santos, como Nossa Senhora, São 
José, Sant’Ana e São Joaquim; Santo Antônio, São 
João Batista e São Pedro, no contexto da vocação 
cristã; virtudes e lições de São Tomé e Santa Maria 
Madalena; São João Maria Vianney, São Camilo 
de Lélis e São Junípero Serra; temas voltados para 
a Liderança Serra e Cristã; o Movimento Serra, 
abordado sob vários aspectos (carisma, objetivos, 
espiritualidade, os símbolos, virtudes de uma boa 
coordenação etc.); o  papel do leigo na Igreja; te-
mas sobre a espiritualidade cristã, sobretudo, com 
a grata satisfação de termos entre nós dois bispos, 
Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de 
Formosa (GO) e Dom Francisco Biasin, nosso As-
sistente Episcopal.

Não poderíamos deixar de ressaltar as reu-
niões da Diretoria Executiva e do Conselho Pleno 
do Movimento Serra do Brasil, as reuniões seto-
riais, das Vice-Presidências e dos Órgãos Auxilia-

res, assim como a 34ª Romaria Nacional, direto do 
Santuário Nacional de Aparecida (SP). Tudo isso 
de forma “on line”, além de algumas outras ativi-
dades realizadas já de forma presencial, como o 
Encontro de Formação e Espiritualidade Serra de 
Belém, entrega de Cartas de Agregação e criação 
de duas novas Comunidades Serra em Sergipe, vi-
sita ao novo bispo de Palmares, pelo Presidente 
Marcílio, a IS Hilda Queiroz, o IS Agenor Gomes
entre outros serranos, visita ao bispo e Itabuna, 
pelo IS José Ginaldo de Jesus, vice-presidente de 
expansão etc. 

Por isso diziam os nossos sábios antepassados: 
“Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma jane-
la”. Estejamos, pois, atentos às janelas que Deus tem 
aberto para nós.

Ginaldo de Jesus 
Serra Aracaju 

As janelas de Deus!
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Memória Serra

Curitiba (PR), outubro de 1976 
Logotipo criado especialmente para a rea-
lização do III Congresso Sacerdotal Bra-
sileiro, pelo Movimento Serra do Brasil. 

Dom Pedro Fedalto, Dom Diógenes Silva 
Mathes e Pe. Fabiano Kachel. 
Três grandes amigos do Movimento Serra do Bra-
sil, quando, em agosto de 2008, por ocasião da Con-
venção Internacional de Águas de Lindóia (SP), Pe. 
Kachel recebia dos dois Assistentes Episcopais, a 
medalha de Honra ao Mérito Vocacional ‘Luiz Ale-
xandre Compagnoni’, maior condecoração concedi-
da pelo Conselho Nacional Serra do Brasil.

Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, 
Arcebispo de Curitiba e Assistente Episcopal do 
MSB, quando recebia, das mãos do presidente do 
Serra Internacional Eric Seley, diploma de reconhe-
cimento pelo seu apoio e assistência ao Serra, no 
Brasil. Aconteceu por ocasião da Convenção Nacio-
nal de Barbacena (MG), em julho de 1981.

Capa da revista ‘O SERRA’, 
de novembro de 1976, vendo-se o cálice doado por 
S.S. e Papa Paulo VI aos ‘Serra Clubes do Brasil’. 
Dom Eugênio de Araújo Sales, Cardeal Arcebispo 
do Rio de Janeiro e o Núncia Apostólico no Brasil, 
Dom Carmine Rocco, tendo a seu lado Dom Pedro 
Fedalto e Dom José Freire Falcão, ambos foram As-
sistentes Episcopais do Movimento Serra do Brasil. 
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A experiência que os discípulos tiveram com 
Jesus foi a convivência. Quando os dois discípulos 
de João O seguem, Jesus lhes pergunta: “O que pro-
curam”? “Rabi, onde moras”?, perguntaram. Res-
pondeu Jesus: “Venham e vejam”. Eles foram e fi ca-
ram com Ele aquele dia. (Jo 1,35-39). Os discípulos 
eram convocados a estarem com Ele. Nos três anos 
de seu ministério Jesus tem sempre junto de Si os 
doze apóstolos. É o nascimento do novo povo, como 
as 12 tribos dos fi lhos de Jacó. Esta convivência foi 
o primeiro tempo de catequese. Não é possível cate-
quese sem convivência com o Senhor. Aprendemos 
do Senhor, depois sobre o Senhor. Jesus teve a pa-
ciência de introduzi-los lentamente no conhecimen-
to da novidade do Reino. Por isso é claro que Jesus 
primeiro cria a comunidade em volta de Si, depois 
faz o ensinamento. 

O tempo entre Ascensão e Pentecostes é um 
tempo favorável para o conhecimento de um mé-
todo fundamental da Igreja: “Todos eles tinham os 
mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, 
junto com algumas mulheres, entre as quais Ma-
ria, Mãe de Jesus” (At 1,14). Vamos fi car juntos 
e viver este momento de paz. Foram nove dias de 
espera. Puderam curtir a ausência e sentir a presen-
ça através do Espírito que se tornou um fogo dentro 
deles. Foi este fogo que jogaram sobre a multidão 
na manhã de Pentecostes.

Vemos o exemplo do próprio Jesus que se retira-
va para dentro de Si para estar com o Pai. É o que diz 
a experiência: “Posso estar só no meio da multidão 
ou estar com a multidão dentro de mim quando estou 
só”. O ponto de partida não é o isolamento, o silên-
cio, mas o sentido de uma presença que está comigo. 

Cantamos:   

Estar com Jesus

Diác. sebben

“Vamos caminhando lado a lado, 
somos teus amigos, ó Senhor. 
Tua amizade é nossa alegria; 

por isso te louvamos com amor”. 
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Breve reflexão

Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O 
cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 
quatro arrobas, e o burro – coitado, gemendo sob o 
peso de oito. Em certo ponto, o burro parou e disse:

– Não posso mais! Esta carga excede às minhas 
forças e o remédio é repartirmos o peso igualitaria-
mente, seis arrobas para cada um.

O cavalo deu um pinote e relinchou uma gar-
galhada.

– Ingênuo! Quer então que eu arque com seis 
arrobas quando posso bem continuar com as quatro? 
Tenho cara de tolo?

O burro gemeu:
– Egoísta! Lembre-se que se eu morrer você 

terá que seguir com a carga das quatro arrobas mais 
a minha.

O cavalo pilheriou de novo e a coisa fi cou por 
isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao 
chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sor-
te e sem demora arrumam as oito arrobas do burro so-
bre as quatro do cavalo egoísta. E como o cavalo refu-
ga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade.

– Bem feito! – exclamou um papagaio. Quem o 
mandou ser mais burro que o pobre burro e não com-
preender que o verdadeiro motivo era aliviá-lo da 
carga em excesso? Tome! Gema dobrado agora!…”  
(Monteiro Lobato)

Reflexão:

Esta fábula nos ensina que a atitude do cavalo 
representa um comportamento egoísta e que deve-
mos agir de modo diferente e ajudar nossos seme-
lhantes em situações em que nós mesmos podere-
mos precisar de ajuda. A atitude individualista do 
cavalo fez com que ele passasse por pior situação do 
que a do burro.

Aos membros do Movimento Serra, vale 
lembrar que a responsabilidade pela causa vocacio-
nal é de todos os leigos, especialmente os serranos 
de todas as comunidades, o fardo deve ser igual para 
todos. Se há uma tarefa que alguém não assume so-
brecarrega os demais.

Aos diretores, coordenadores e presidentes, 
vale lembrar que são responsáveis por dividir a carga 
para que todos possam contribuir de maneira iguali-
tária para promover a união entre todos os membros, 
para que possamos chegar ao destino com êxito.

Você serrano, como se identifi ca nesta fábula? 
Importa-se somente consigo ou com o todo?

IS. Luiz Albino
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Serra em Ação

Encontro de Forma-
ção, no Distrito 155 – 
Itabaiana, SE
No dia 5 de novembro úl-
timo, aconteceu piedosa e 
proveitosa Manhã de For-
mação, das Comunidades 
Serra Santo Antônio e Al-
mas, Nossa Senhora do 

Missa e confraternização da CS Cidade 
Sorriso, Curitiba, PR
A Comunidade Serra Cidade Sorriso, de Curitiba (PR), 
concluiu o ano de 2021 com Santa Missa  e  confrater-
nização, realizadas no Seminário Menor São José, que 
tem como seu Reitor o Pe. Osmair Prestes. Contou 
com a presença de S. Ex.a Dom Pedro Fedalto, Arce-
bispo Emérito de Curitiba e, por mais de uma década, 
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil. 

Retorno com ardor 
missionário, em 
Volta Redonda, RJ
A Comunidade Serra Sa-
grada Família, de Volta 
Redonda (RJ), voltando 
às reuniões com todo ar-
dor missionário.

Bom Parto e Nossa Senhora do Carmo, de Itabaia-
na (SE), Distrito 155, do Regional Nordeste II. O 
acontecimento contando com a presença do IS José 
Ginaldo de Jesus, Vice-Presidente de Expansão do 
CNSB. Uma bênção.
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Ação de Graças em Cachoeiro de 
Itapemerim, ES
No dia 5 de dezembro último, a Comunidade Serra 
de Cachoeiro de Itapemirim (MG), tendo à frente 
a IS Lunia Luiza Ribeiro Rodrigues, realizou seu 
último encontro com Missa de Ação de Graças cele-
brada pelo Pe. Alci Monteiro Dias, Assistente Ecle-
siástico e confraternização.

Distrito 112 conclui atividades de 2021  
com Missa de Ação de Graças
Em data de 12 de dezembro passado, a Comuni-
dade Serra Nossa Senhora dos Pobres, de Caieiras 
(SP), tendo à frente a IS Janete de Barros Bertolini, 
Coordenadora Distrital 112, realizou ato de conclu-
são das atividades do ano, com Missa de Ação de 
Graças celebrada pelo Pe. Denis Richard, Assisten-
te Eclesiástico.

A CS de Pelotas (RS), em solene Liturgia 
com Dom Jacinto Bergman
Em data de 28 de novembro passado, no Seminário 
São Francisco de Paula em Pelotas (RS), o jovem 
seminarista Vilcemar Diniz Junior, recebeu o ‘Lei-
torato’ das mãos de S. Ex.a Dom Jacinto Bergman, 
DD. Arcebispo. O bonito e signifi cativo ato litúrgi-
co contou com a participação dos serranos Alcides e 
Eni Dachery e Oraida Laraque de Medeiros.

Pe. Sérgio em Missa de Ação de Graças, do Movimento Serra
Celebração Eucarística de Ação de Graças ocorrida no dia 28 de novembro de 2021, presidida pelo Pe. 
Sérgio Brandão Criado, Assistente Eclesiástico, com a participação de membros do Movimento Serra de 
varias comunidades, de Volta Redonda (RJ). 
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A CS Jardim São Paulo, 
do Recife (PE), presta 
homenagem a seminarista
A Comunidade Serra de Jardim São Pau-
lo, Recife (PE), ao prestar homenagem ao 
seminarista  Carlos Eduardo, a quem aju-
dou fi nanceiramente e que terminou seu 
período Pastoral na paróquia. Serranos 
participando da venda de lanches em be-
nefício da mesma paróquia.

Dom Fernando, na festa de N. S. 
da Conceição, em Moreno (PE)
Comunidade Serra Imaculada Conceição 
de Moreno (PE), na Festa de Nossa Senho-
ra das Graças, com o Pe. Carlos André, 
pároco da Matriz São Sebastião e com S. 
Ex.a Dom Fernando Saburido, Arcebis-
po de Olinda e Recife. Com eles, também 
o Pe Neto Feitosa, Assistente Eclesiástico 
e o diácono Ivande, Ir Lúcia e Ir Eunice, 
após a Celebração Eucarística em honra a  
Nossa Senhora da Conceição.

O Serra e a Evangelização, 
em Jaguaré, ES
Comunidade Serra de Jaguaré, ES, reali-
zando trabalho de evangelização nas di-
versas comunidades orantes da Paróquia 
São Cipriano. A frente dos trabalhos a IS 
Margarida Maria Moretto, Coordenado-
ra do Regional LESTE II.

São Joaquim da Barra (SP) em so-
lene Novena de N. S. das Graças
Participação da Comunidade Serra de São 
Joaquim da Barra (SP), na Novena de Nos-
sa Senhora das Graças no dia 22 de no-
vembro de 2021, no Ginásio de esportes da 
cidade. Três Presbíteros estiveram presen-
tes, presidindo a bonita Celebração Euca-
rística. A frente das atividades a IS Neucy 
Aparecida Mateus Alves, presidente.
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Encontro de vocacionados em 
Volta Redonda, RJ
O Movimento Serra, com a IS. Maria Ilda a frente, 
fazendo o trabalho de cozinha. Evento ocorrido em 
07 de novembro de 2021. S. Ex.a Dom Luiz Henri-
que, Bispo Diocesano visitou a cozinha.

Terço Vocacional, em Brasília, DF
Após a missa no Seminário Nossa Senhora de Fáti-
ma, em Brasília (DF), no dia 07 de novembro passa-
do. Com o celebrante Pe. Eduardo Peters, Reitor do 
Seminário Maior de Brasília, vemos (de preto) a IS 
Célia Regina Sócio Queirós, Coordenadora Regio-
nal OESTE, do Movimento Serra do Brasil acompa-
nhada de serranos.

Serra de Aracaju (SE), preparando a 
alimentação para os seminaristas
Membros da Comunidade Serra de Aracaju (SE), na 
gratifi cante tarefa de cozinhar para os Seminaristas 
e Vocacionados, no penúltimo Encontro Vocacional 
de 2021, da Arquidiocese. 

Dom Celso, de São 
José dos Pinhais 
(PR), preside Missa 
do Serra 
Comunidade Serra São 
José, de São José dos 
Pinhais (PR), que tem 

Dom Celso, de São 
José dos Pinhais 
(PR), preside Missa 
do Serra 
Comunidade Serra São 
José, de São José dos 
Pinhais (PR), que tem 

na presidência o IS Arnoldo Renato Vosguerau e o 
Distrito 139 que tem na coordenação a IS Carmen 
Terezinha Seffrin. No dia 21 de novembro último, 
promoveu Missa de Ação de Graças presidida por 
S. Ex.a Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo Dio-
cesano e concelebrada pelo Pe. Braz Hoinatz An-
drade, Assistente Eclesiástico. O encontro culminou 
com alegre e descontraída confraternização. 
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Temas de Formação Serra 2021

Organizados pela Diretoria de Formação 
de Liderança Serra – (FLS)

Nº DATA TEMA FACILITADOR

01 29.04 Liderança Cristã- Módulo I Hilda Queiroz

02 05.05 Liderança Cristã- Módulo I Hilda Queiroz

03 12.05 Liderança Cristã- Módulo I Hilda Queiroz

04 26.05 Liderança Cristã- Módulo I Hilda Queiroz

05 02.06 Liderança Cristã- Módulo I Hilda Queiroz

06 16.06 São Junípero Serra (Parte I) Suzana Barreto – Serra RJ 

07 30.06 São Junípero Serra (Parte II). Suzana Barreto – Serra RJ

08 14.07 O Movimento Serra: Objetivos, 
Carisma e Espiritualidade (Parte I) José Ginaldo de Jesus

09 28.07 O Movimento Serra: Objetivos, 
Carisma e Espiritualidade (Parte II) José Ginaldo de Jesus

10 11.08 Os Símbolos do Movimento Serra Cleire Arcain – Serra PR

11 25.08 O papel do Movimento Serra na Igreja e 
a responsabilidade de sermos serranos... Ulysses Sebben

12 22.09 O papel do leigo na Igreja Hilda Queiroz

13 07.10 As virtudes de uma boa Coordenação:
 Aspectos Gerais José Ginaldo de Jesus

14 20.10 As Virtudes de uma boa coordenação: 
Funções do Coordenador Regional e Distrital José Ginaldo de Jesus

15 03.11
As Virtudes de uma boa coordenação: 

Funções dos Presidentes das 
Comunidades Serra 

José Ginaldo de Jesus

16 17.11 O Movimento Serra como fomento 
necessário e urgente das Vocações...

Dom Adair José Guimarães – 
Bispo da Diocese de Formosa/GO

17 01.12 O Movimento Serra: forças, fraquezas, 
ameaças e oportunidades. José Ginaldo de Jesus

18 15.12 FÉ, ESPERANÇA e AMOR!

Dom Francesco Biasin – Bispo 
Emérito de Volta Redonda e 
Assistente Eclesiástico do 

Movimento Serra do Brasil
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Os Encontros de Formação e Espiritualidade 
Serra, normalmente, são realizados presencialmente, 
na oportunidade da Romaria Nacional de Aparecida 
(SP), quando os coordenadores, aqueles que se fa-
zem presentes, se reúnem em uma sala do seminário 
Santo Afonso, e sobre a coordenação da “Diretoria 
de Formação de Liderança Serra”. Em aproximada-
mente uma hora recebem um treinamento.

Em um ano de pandemia, quando houve uma 
paralisação das atividades presenciais, se por um 
lado, as limitações foram enormes, por outro lado 
favoreceu a criatividade. Foi nesse clima de ansie-
dade, observando as normas sanitárias, que surgiu 
uma luz. Não vamos fi car parados, assim pensaram 
nosso Presidente Marcílio Augusto e sua dileta Es-
posa IS. Hilda Queiroz, coordenadora do EFE do 
CNSB. Vamos fazer uma formação virtual, vamos 
nos adaptar à situação. E assim surgiu o treinamen-
to, tendo iniciado no dia 29 de abril. Inicialmente 
semanais e depois quinzenais. 

Desde o primeiro até o último, foram reali-
zados 18 encontros (veja quadro anexo) com os 
mais variados temas, todos eles de interesse para 
o conhecimento dos membros do Movimento Ser-
ra, seja ele ocupando algum grau na hierarquia ou 
simplesmente participante. Do ponto de vista da 
Diretoria Executiva, houve um ganho extraordiná-
rio na expansão do conhecimento, por esse motivo, 
permanecerá no ano de 2022, numa agenda que se 
estenderá por todo ano.

O ponto positivo foi a boa participação dos 
Coordenadores Regionais e Distritais, assim como, 
irmãos e irmãs em geral. A eles manifestamos a nos-
sa profunda gratidão por valorizarem o esforço da 
diretora para transmitir o maior conhecimento pos-
sível sobre o Movimento Serra. 

O ponto negativo é que apesar do signifi cativo 
número de participantes, entendemos que poderia 
ser bem maior. Este é o objetivo para o ano vin-
douro, que com a participação e o incentivo dos 
coordenadores, mais pessoas e maior número de 
comunidades se façam presentes. Acompanhe os 
temas e os convites pelos grupos de WhatsApp do 
Movimento Serra. 

Luiz Albino de Paiva
Vice de Comunicação e 

Diretor da Revista “o Serra”
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A Liturgia Diária transforma o nosso coração

É uma grande graça fazermos parte da 
família de Jesus, sermos família com Ele, tor-
narmo-nos cada vez mais familiarizados com 
a vida d’Ele. Qual é o caminho para que seja-
mos familiares, próximos e íntimos de Jesus?

A primeira coisa é ouvir a Liturgia Diá-
ria. Quando ouvimos a Liturgia Diária, ela 
vai penetrando o nosso ser, o nosso coração; 
ela vai transformando os sentimentos da nos-
sa alma e os pensamentos da nossa cabeça. 
A Liturgia tem o poder de nos transformar, 
por isso o grande esforço do nosso ser cristão 
deve ser o de ouvir Jesus, ouvir a Sua Palavra.

Não escutemos a Palavra de Deus de 
qualquer jeito nem façamos de qualquer jeito 
a nossa relação com a Palavra. A primeira ca-
racterística de um discípulo é a sua relação e 

intimidade com ela, porque, quando a escuta-
mos, ela realiza a ação de Deus em nossa vida.

Para sermos familiares a Jesus, preci-
samos ter familiaridade com Sua Palavra, 
capacidade de escuta, colocar-se na posição 
daquele discípulo que está ouvindo o Mestre 
falar e depois responder: “É assim que vou 
fazer. É isso que vai mudar na minha vida. 
Vou lutar e batalhar”. 

O discípulo de Jesus vive uma conversão 
constante, é aquele que se permite, dia a dia, 
com a humildade do coração, ser transformado 
e convertido pela Palavra que vem do Senhor. 

Deus abençoe você!

Diác. sebben


