
Amazonas, celeiro de vocações!



O Papa Francisco anunciou, na Basílica de 
São Pedro, a celebração de um Ano Santo especial. 
O Jubileu da Misericórdia começará este ano com 
a abertura da Porta Santa na Basílica Vaticana, du-
rante a solenidade da Imaculada Conceição, 8 de 
dezembro, e terminará no dia 20 de novembro de 
2016, com a solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo. O Santo 
Padre, no começo do ano, ex-
clamou: “estamos vivendo o 
tempo da misericórdia. Este 
é o tempo da misericórdia. 
Existe tanta necessidade de 
misericórdia, e é importante 
que os fieis leigos a vivam e a 
levem aos diferentes ambien-
tes sociais. Adiante!” A Igreja 
Católica começou a tradição do Ano Santo com o 
Papa Bonifácio VIII em 1300. O pontífice previu a 
realização de um jubileu a cada século. Desde 1475 
- para permitir que cada geração vivesse pelo menos 
um Ano Santo – o jubileu ordinário começou a ser 

realizado a cada 25 anos. Um jubileu extraordinário, 
no entanto, é proclamado por ocasião de um aconte-
cimento de particular importância.

A misericórdia é um tema muito sentido pelo 
papa Francisco que, já como bispo, tinha escolhido 
como lema próprio: “miserando atque eligendo”. 

Essa é uma citação das homi-
lias de São Beda, o Venerável, 
que, comentando o episódio 
evangélico da vocação de São 
Mateus, escreve: “vidit ergo 
Iesus publicanum et quia mi-
serando atque eligendo vidit, 
ait illi Sequere me” (Viu Jesus 
um publicano, e como olhou 
para ele com um sentimento 
de amor e lhe disse: Segue-
-me). Essa homilia é uma ho-

menagem à misericórdia divina. Uma tradução do 
lema poderia ser: “com os olhos da misericórdia”. 
O papa Francisco confiou ao Pontifício Conselho 
para a promoção da Nova Evangelização a organi-
zação do Jubileu da Misericórdia.
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Palavra do
Presidente

Vocação, Chamado de Deus!

Deus nos chamou para a vida. 
Viemos ao mundo a convite de Deus, 
portanto a vida é vocação comum a 
todo ser humano e, assim, somos todos 
vocacionados. Como todo chamado 
ou todo convite exige do convidado 
uma resposta, é preciso que marquemos nossa passagem pela vida, 
como uma resposta ao chamado de Deus. Para viver e testemunhar 
nossa vocação é preciso sair de nós mesmos, abandonar o nosso co-
modismo, comprometendo-nos com o Evangelho de Cristo e com o 
serviço da igreja dando exemplo de fé e da vivência do amor.

Deus nos chamou para a vida e para que assumíssemos uma 
missão. Para nós, irmãos e irmãs, ser Serra convicto e compro-
metido é exercitar, testemunhar e dar exemplo de vivência de seu 
carisma e seus objetivos. É nos comprometer com o próprio Cristo 
e seu Evangelho. Quando Ele nos diz “Pedi ao Senhor da messe 
que mande mais operários para a messe”; Ele nos pede a oração 
confiante, o nosso pedido e o nosso diálogo constante com Deus.

Quando ele nos diz “amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei”; Ele nos pede a vivência da partilha, da solidariedade, da 
fraternidade, do perdão e da comunhão. Sejamos fiéis, firmes e 
perseverantes, vamos com o Serra e por meio do Serra exercitar, 
testemunhar e viver nossa missão, ser igreja, fazendo do nosso 
movimento uma comunidade que sinaliza a presença de Deus en-
tre nós e, que, fortalecidos pelo Espírito Santo e movidos pela fé, 
encontremos o caminho de salvação individual e comunitária. É 
assim que queremos expressar a nossa identidade como um movi-
mento de igreja e comprometidos com o serviço vocacional. 

      Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa

‘Nós não paramos de amar 
porque ficamos velhos; 

nós ficamos velhos porque 
paramos de amar”.

Jovens vocacionados que se preparam para o Ministério Or-
denado, no Seminário São José, da Arquidiocese de Manaus (AM). 
Os 13 seminaristas, filósofos e teólogos são de descendência indí-
gena, de etnias diferentes. Eles disseram à revista ‘o SERRA’ que 
estão sendo preparados para voltar às suas origens e lá exercer seu 
ministério Sacerdotal, logo que tenham sido ordenados. Pertencem 
a várias Dioceses dos extremos Norte e Noroeste do Amazonas.

 Ano Santo especial 
Papa Francisco

“

Vocações indígenas
No Seminário São José, da Arquidiocese de Manaus (AM), 
encontram-se 13 jovens seminaristas, filósofos e teólogos, 

das etnias: Baniwa, Tukano e Desano.
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Vocacionados

4 5edição 122 - Agosto | 2015   edição 122 - Agosto | 2015   

Serranos(as) conectados!
Agosto, especial “mês vocacional”, nos convida, integrantes do Movi-

mento Serra que somos, a mais e melhor oração, trabalho, pelas vocações! 
Convida-nos a estarmos conectados, sentindo profundamente com a Igreja 
na vivência desses acontecimentos que nos envolvem:

- Estamos em pleno “Ano da Vida  Consagrada” (30 de novembro de 
2014 a 2 de fevereiro de 2016);

- O iluminado Papa Francisco nos convida a vivermos intensamente o 
“Ano da Misericórdia, “de 8 de dezembro próximo a 20 de novem-
bro de 2016;

- O Sínodo dos Bispos, de 4 a 25 de outubro próximo, é urgência para 
que nos envolvamos com “a vocação e missão da família na Igreja 
e na sociedade contemporânea”;

-  A Igreja, no Brasil, de 30 de novembro de 2014 a 25 de novembro 
de 2015, vive o “Ano da Paz  “em compromisso com a concreti-
zação dessa almejada paz, na vivência da solidariedade, verdade e 
justiça”;

- E, finalmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em sua 
Assembleia Geral Ordinária, de 15 a 24 de abril  do corrente ano, 
aprovou as “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (2015-2019)”.

Estes acontecimentos, insisto, precisam ser abraçados, com entusias-
mo, por todos nós porque serranos e serranas somos discípulos missionários 
de Jesus vivamente conectados, sentindo e vivendo, com a Igreja.

D. Angélico Sândalo Bernardino
Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil

O objetivo primeiro, também chamado de 
CARISMA do Movimento Serra é o de REZAR e 
TRABALHAR pelas vocações de especial consa-
gração: Sacerdócio Ministerial e Vida Religiosa 
Consagrada. Nesse sentido tem buscado promover 
Congressos Sacerdotais, Encontros de Aprofun-
damento Espiritual, Visitas e apoio a seminários e 
casas de formação, além das atividades de ordem 
espiritual, como: Missa, Hora Eucarística, Rosário 

e outros momentos, vocacionais. Existe significati-
vo número de Presbíteros e Diáconos Permanentes, 
que testemunharam seu despertar vocacional através 
do Movimento Serra a que pertenceram ou de cujos 
membros receberam apoio e incentivo. Os serranos 
sabem muito bem que o importante é semear sem-
pre, sem esmorecimento, sem desânimo e com total 
confiança no Senhor da Messe.

União da Vitória, PR
Jovens vocacionados, por oca-

sião de Retiro Vocacional realizado 
no Seminário Diocesano ‘Rainha 
das Missões’, com a coordenação do 
Pe. Sidney José Reitz.

Campo Mourão, PR
Seminaristas do Propedêutico. 

Com eles o Pe. Wagner Amaro Bran-
co (centro), Reitor do Seminário São 
José. S. Ex.a Dom Francisco Javier 
Devalle Paredes é o Bispo Diocesano.

Florianópolis, SC
Religiosas de várias Congre-

gações participaram do Congressos 
Sacerdotal realizado pelo Movimen-
to Serar do Brsil, em agosto de ano 
que passou, em Florianópolis.



Promoção Vocacional, algumas dicas
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1. Reze sempre, sem deixar de fazê-lo, 
com fervor, diariamente pelas vocações. Nos 
EUA numa pequena paróquia tinha 700 padres. 
O Bispo daquela diocese dizia: “aqui tem adora-
ção o ano inteiro em todas as paróquias e casas 
religiosas pedindo operários para a messe”. 

2. Fale, pergunte e explique aos catequi-
zandos a respeito da sua vocação, focando a pes-
soa de Jesus e o grande bem que um padre é para 
as famílias e para a sociedade.

3. Não tenha medo de receber uma respos-
ta negativa ou até uma gozação ou irritação de alguém ao apontar 
e atrair algum vocacionado. Colaborem com os formadores dos 
seminários na sua missão e ajude um vocacionado pobre.

4. Não pense que Deus dá vocações para adultos ou só 
para crianças. Há vocacionados desde o útero materno. Creio 
que toda hora, toda idade, toda a etapa da vida é hora de Deus 
chamar. João e André foram chamados às 4 horas da tarde, na 
“undécima hora”. Moisés foi chamado aos 80 anos. Ordenei 
um diácono viúvo com 78 anos. É um excelente sacerdote.

5. Visite famílias, escolas, faculdades e fale sobre a 
vocação de modo simpático, atraente e convincente, cuidando 
para não ser inoportuno.

6. Fale sempre bem da Igreja, dos seminaristas e dos 
padres, em casa e em qualquer lugar. Mesmo onde há falhas e 

Vocação dos homens que se fazem pais
A vocação dos homens que se fa-

zem pais tem a sua origem na paternidade 
do próprio Deus, sabendo inclusive que se 
aprende mais sobre família e sobre as rela-
ções entre as pessoas olhando para o alto, 
para a Santíssima Trindade. Paternidade, 
filiação, fraternidade, criatividade, todas as 
desejáveis características das pessoas, po-
dem encontrar no próprio Deus sua fonte! 
E permitam-me todos os pais envolvê-los na voragem de amor 
que é a vida divina, convidando-os a abrirem o coração e redes-
cobrirem sua vocação e sua missão na família e na sociedade. 

Queridos pais, todos vocês foram e são filhos! Ninguém 
é fonte absoluta de uma família. Desejo-lhes a capacidade de 
olhar para trás e identificar o melhor que possa existir na his-
tória de sua família. Há valores que passam de geração em ge-
ração e a dignidade de sua família não se encontra apenas no 
nome, sem dúvida importante, mas nas coisas boas de que vo-
cês são guardiães. Vocês podem entrar em seu próprio coração, 
recolhendo, como a criança que existe em cada um, as boas 
sementes transmitidas pelos antepassados. Por falar em nome, 
já perceberam que são vocês que o conservam e transmitem às 
gerações sucessivas? Sejam pois, dignos de manter aceso esse 
facho aceso da dignidade das gerações!

A missão dos pais de família pode 
se expressar no pedido feito por Filipe, cuja 
ingenuidade agradecemos. Queridos pais, 
queremos que saibam ser nosso interesse 
apenas uma coisa: que vocês nos mostrem 
“o Pai”. Sejam de tal forma parecidos com 
o Pai do Céu, que trabalha sempre! Aju-
dem-nos a chamar o Pai de Jesus de “Pai 
Nosso”, ensinando-nos a rezar cada parte da 

oração que brotou de seu coração para ser entregue a nós. Sejam 
transparência do amor de Deus, tão infinito que se faz pequeno 
e próximo de cada filho. Sejam para suas esposas companheiros 
fiéis, amigos afetuosos, como Deus os pensou. Contamos com a 
firmeza de vocês e, quando esta lhes faltar, saibam que a Igreja 
reza por vocês e quer sustentá-los na tarefa exigente e gratifican-
te que lhe foi entregue. Obrigado por vocês serem testemunhas 
da Providência de Deus para as famílias! Confiem nesta Pro-
vidência para todos os passos a serem dados na vida! Saibam 
valorizar as rugas, os achaques da idade, o cansaço, para muitos, 
a calvície ou os cabelos brancos. Tudo encontre seu sentido na 
entrega alegre da vida, com a qual vocês constroem a própria 
dignidade e felicidade. Deus os abençoe!

Dom Alberto Taveira Corrêa 
Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará

defeitos por parte das pessoas de Igreja é possí-
vel falar e fazer ver o lado positivo.

7. Ajude um vocacionado a dar os pri-
meiros passos: falar com seus pais, orientar-se 
com um padre, visitar um seminário, ser coroi-
nha, entrar na Infância Missionária. Minha mãe 
percebia que o filho da nossa vizinha tinha vo-
cação, foi falar com a mãe do menino, hoje ele é 
bispo auxiliar em Porto Alegre. 

8. Apoie, participe da Pastoral Vocacio-
nal, leia sobre a vocação, conheça a vocação de 

todas as personalidades bíblicas: Abraão, Moisés, Elias, Sa-
muel, Jeremias, Pedro, João, Paulo. Conheça e invoque santos 
e santas que foram padres ou religiosas.

9. Motive os pais, parentes e amigos do vocacionado, 
para que apoiem, cultivem, promovam um (a) filho(a), parente 
vocacionado na família. Muitos vocacionados desistem pelo 
negativismo dos pais e a gozação dos colegas.

10. Faça de tudo para que o pároco, as lideranças, as 
pastorais, os movimentos, os grupos de jovens incentivem as 
vocações. Um ponto-chave para cultivar o vocacionado é a 
unidade e a alegria dos padres. Um presbitério unido e alegre é 
propaganda vocacional.

Dom Orlando Brandes 
Arcebispo de Londrina, PR

A Comunidade Serra São Pio X, de Ourinhos, acaba de receber sua Carta de Agregação 
e demais insígnias – bandeira, ícone do Beato Junípero Serra e broches. Nas fotos são vistos 
o Pe. Ademir Leme, Assistente Eclesiástico; IS Affonso José Iannone, membro da Diretoria 
Executiva do Serra Internacional, a IS Elisabete Satomi Zaha (1ª. foto) Coordenadora Distrital 
110-SP; IS João Batista Pinto, Presidente e membros. O casal Massanobu e Elisabete, da CS de 
Marília, com total apoio do Pe. Ademir, são os fundadores da nova Comunidade Serra.

Agregação de Ourinhos, SP



Vocação é um chamado de Deus, é um dom 
que Ele concede a cada um de nós, para realizar uma 
missão. “Vem e segue-me”, eis o convite de Jesus, 
que nos chama para segui-lo e anunciar a todos os 
povos o Reino de Deus. Nossa primeira vocação é o 
chamado à vida. “Antes que fosses formado no ven-
tre de tua mãe, antes do teu nascimento, te conheci 
e te consagrei para ser meu profeta entre as nações 
te escolhi. (Jr 1,5)” Quem chama e nos capacita para 
a missão é Deus. A nós, cabe apenas responder SIM 
ou NÃO ao seu chamado.

Qual é sua vocação? 
Através do batismo, Deus nos chama a sermos 

profetas, sacerdotes e reis, ser sinal de sua presença 
no mundo, templo vivo onde habita o próprio Deus; 
somos chamados a sermos santos, ou seja, Ele nos 
concede dons, talentos, liberdade e o desejo de ser 
feliz. Mas, para realizar o plano de Deus em nossa 
vida, Ele nos faz um chamado específico: vivermos 
a nossa vocação como leigo, sacerdote ou religioso. 
Assim, cada um, conforme sua vocação, é chamado 
a colaborar na construção de um mundo justo e fra-
terno. As vocações específicas são: sacerdotal, ma-
trimonial, religiosa e laical.

Vocação sacerdotal
O padre é chamado a exercer seu ministério 

por meio da pregação da Palavra de Deus e dos sa-
cramentos, estimulando nos fiéis o amor ao Reino 
de Deus. Vocação matrimonial: a família, pequena 
Igreja doméstica, o primeiro lugar para a iniciação 
cristã das crianças. Ela oferece aos filhos um sentido 
cristão de existência e os acompanha na elaboração 
de seu projeto de vida.

Vocação religiosa 
A vida consagrada é chamada a viver a forma 

de vida que Jesus Cristo viveu: casto, pobre e obe-
diente. Os religiosos são pessoas que se consagram 
totalmente a Deus e ao serviço dos irmãos mais ne-
cessitados. O ponto de partida dessa vocação está 
em seguir Jesus Cristo mais de perto.

Vocação laical
Os fiéis leigos são cristãos que estão in-

corporados a Cristo, pelo batismo, que formam 
o povo de Deus. São pessoas chamadas a trans-
formar a sociedade, anunciando o Evangelho: 
no meio em que vive; no mundo do trabalho, da 
cultura, das ciências e das artes, da política, dos 
meios de comunicação e da economia, na família. 
São homens e mulheres da Igreja, no coração do 
mundo; homens e mulheres, comprometidos com 
a construção de um mundo novo. O centro de to-
das as vocações é a vivência profunda da vocação 
batismal. Somos chamados a viver e a transmitir a 
comunhão com a Trindade. A Igreja “atrai”, quan-
do vive em comunhão, pois os discípulos de Je-
sus serão reconhecidos se amarem uns aos outros 
como Ele os amou.

Reflexão Vocacional
     Cardeal Dom João Braz de Aviz
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Destaques

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo 
de Belo Horizonte (MG),  acaba de ordenar Presbí-
teros a Hymberto Helvio dos Santos, Jefferson do 
Carmo, Marcelo Lacerda, Ricardo Correa e Wagner 
Douglas de Souza. 

Dom Sérgio Rocha e o Movimento Serra. 
O novo Presidente da CNBB – Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil. Dom Sérgio pertenceu, 
quando jovem, ao Serra de Matão (SP). Ele disse: 
“Foi no Serra Jovem de Matão que minha vocação 
foi despertada”. 

Dom Agenor Girardi é o novo Bispo Diocesa-
no de União da Vitória, PR. Sua posse aconteceu 
no dia 12 de junho último, na solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, Padroeiro da Diocese, na Paróquia 
Nossa Senhora do Rocio, em União da Vitória. Vacan-
te desde abril de 2014, com a transferência de Dom 
João Bosco Barbosa de Sousa para Osasco (SP), a dio-
cese recebeu a notícia da nomeação de dom Agenor 
Girardi, com grande alegria. Dom Agenor, 63 anos, 
nasceu em 2 de fevereiro de 1952, em Nova Orleans, 
Santa Catarina. É religioso da Congregação dos Mis-
sionários do Sagrado Coração. Em 22 de dezembro de 
2010, o Papa Bento XVI o nomeou para bispo auxi-
liar de Porto Alegre. Foi ordenado bispo no dia 25 de 
março de 2011. Seu lema episcopal – AMETUR COR 
JESU (Amado seja o Coração de Jesus.)
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 Entrevista

Entrevista com Dom Antônio Fernan-
do Saburido, arcebispo metropolitano de 
Olinda e Recife, sobre o processo de beatifi-
cação e a vida de dom Hélder.

Conhecido como “Dom da Paz”, Hél-
der Câmara nasceu no dia 7 de fevereiro de 
1909, em Fortaleza, Ceará. Mas foi no Rio 
de Janeiro e em Pernambuco que ganhou 
destaque com o exercício frutuoso do minis-
tério episcopal voltado para os pobres. Aos 
27 anos, já como sacerdote, foi para a arqui-
diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
onde, em 1952, se tornou bispo auxiliar. Lá, 
fundou a Cruzada São Sebastião, em prol 
das famílias carentes que sonhavam com 
uma moradia digna, e o Banco Providência, 

voltado para a redução da desigualdade so-
cial e desenvolvimento humano nas comuni-
dades mais pobres. Ainda no Rio, articulou 
a realização do 36º Congresso Eucarístico 
Internacional, em 1955. Em 1964 recebeu a 
missão de dirigir a arquidiocese de Olinda e 
Recife como arcebispo metropolitano. Nesse 
ínterim, criou a Comissão de Justiça e Paz, 
que defendeu presos políticos e perseguidos 
da ditadura militar, assim como protegeu os 
excluídos sociais. Dom Hélder também aju-
dou na criação da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, na qual exerceu o cargo 
de secretário geral, e o Conselho Episco-
pal Latino Americano (Celam), do qual foi 
vice-presidente. Incansável, o Dom da Paz 
lutou contra a fome e a miséria no Brasil. 
Em 1990, lançou a campanha Ano 2000 sem 
Miséria.  Com uma vida toda dedicada aos 
pobres, dom Hélder chegou a ser indicado 
quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz.

Acompanhe a entrevista de dom Antô-
nio Fernando.

Como e quando surgiu a iniciativa de 
dar entrada no processo de canonização de 
dom Hélder? Já existem relatos de milagres?

Desde minha chegada a Recife em 2009, 
como arcebispo, as pessoas me pedem para 
iniciar o processo visando à canonização de 
dom Hélder Pessoa Câmara. Por enquanto, 
não tenho conhecimento de milagres alcan-
çados através da intercessão de dom Hélder. 
Isso somente será exigido bem mais adiante. 
Uma vez iniciado o processo, acredito que 
as pessoas vão começar a nos procurar para 
relatar fatos dessa natureza.

 Quando haverá resposta do Vaticano 
sobre o início de processo de beatificação?

Não existe tempo determinado para a 
resposta da Congregação para a Causa dos 
Santos, a quem cabe autorizar o início do 
processo.

O senhor conheceu dom Hélder? Como 
era o relacionamento dele com o povo?

Conheci sim, porém, como monge be-
neditino vivia no Mosteiro de São Bento de 
Olinda e não tinha muito contato com dom 
Hélder. Foi ele, porém, quem me ordenou 
presbítero. Sempre nutri grande admiração 
por sua pessoa, sobretudo, quando tive opor-
tunidade de ler suas cartas circulares, escri-
tas durante o Concílio Ecumênico Vaticano 
II - redigidas durante as vigílias diárias que 
costumava fazer no silêncio da madrugada 
para rezar e escrever. 

O “Dom”, como o chamavam, era 
franzino e baixinho, porém um gigante, 
quando fazia uso da palavra e tomava de-
terminadas atitudes. Contraditoriamente, 
era um contemplativo, uma inteligência 
além da média, e de uma sensibilidade sur-
preendente para com as pessoas mais po-
bres e excluídas.

O que significou para dom Hélder o 
encontro com o Papa, em Recife, em 1980?

Eu estava presente no meio da multidão, 
quando o Papa João Paulo II o abraçou cari-
nhosamente e, na homilia, o saudou dizendo: 
“Irmão dos pobres e meu irmão”. Acredito 
que aquele abraço e saudação marcou muito 
sua pessoa.

Qual era a intenção de dom Hélder 
com a criação da CNBB e do Celam?

Certamente, a intenção de Dom Hélder 
ao criar a CNBB e CELAM foi promover o 
diálogo e a cooperação mútua entre os bispos 

do Brasil e de toda a América Latina. Essas 
importantes instituições vêm crescendo e se 
consolidando a cada dia.

 Em 1970, Dom Hélder denunciou a 
prática da tortura a presos políticos no Bra-
sil. No período da ditadura militar, quais 
foram as principais ações de dom Hélder?

Dom Hélder foi vítima da ditadura 
militar no Brasil, sobretudo pelo apoio que 
sempre deu aos presos e perseguidos políti-
cos. Pagou alto preço com a impossibilidade 
de falar através dos meios de comunicação 
social em todo o país e, sobretudo, com o 
brutal assassinato do jovem padre, Antônio 
Henrique Pereira, seu assessor para a Pasto-
ral da Juventude, falecido após três anos de 
ministério sacerdotal.

 
Qual era a concepção de dom Hélder a 

respeito da Teologia da Libertação?
Dom Hélder entendia que a prática do 

Evangelho liberta de todas as amarras. N’Ele 
encontrava forças para enfrentar os desafios 
seguindo a linha da “opção preferencial pe-
los pobres”.

 Como é para o senhor, dom Antônio 
Fernando, estar à frente de uma arquidio-
cese que foi dirigida por um santo em po-
tencial?

Para mim é grande honra e responsabi-
lidade estar à frente desta querida arquidio-
cese de Olinda e Recife, com uma história 
tão bonita e por onde passaram grandes bis-
pos, como Dom Frei Vital Maria Gonçalves 
de Oliveira (1871 – 1878) - cujo processo de 
canonização já se encontra na fase romana -, 
Dom Hélder Pessoa Câmara (1964 – 1985) 
e tantos outros que aqui deixaram seu lega-
do. Peço que rezem por mim, para que seja 
sempre um bom pastor, tendo por modelo o 
Pastor dos pastores.

Dom Hélder Câmara 
poderá virar santo 
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O movimento serra em Manaus, AM

Com a presença de S. Ex.a Dom Sérgio 
Eduardo Castriani, CSSp, Arcebispo Metro-
politano de Manaus, a primeira Comunidade 
Serra do Amazonas recebeu, no dia 9 de março 
de 2015, sua Carta de Agregação ao Serra In-
ternacional e à Pontifícia Obra das Vocações. 
Lá esteve, representando o Movimento Serra 
do Brasil, o IS Ulysses Sebben, acompanha-
do de serranos de Belém do Pará, seus funda-
dores, tendo à frente o casal José Joaquim e 
Osley Maria Rodrigues. A Comunidade Serra 
São José, de Manaus, tem como seu Assis-
tente Eclesiástico e grande responsável pela 
fundação do Serra naquela capital, o Pe. José 
Albuquerque de Araújo, Reitor do Seminá-
rio Arquidiocesano São José, onde ocorreu a 
solenidade de entrega da Carta e insígnias do 
Movimento Serra. Preside a novel Comuni-
dade Serra a IS Gonçala Lima de Alcântara 
(acima, com o livro na mão e abaixo, a Carta 
de Agregação).

Merece destaque especial o fato de ser, 
essa Comunidade Serra, a primeira, no Estado 
do Amazonas, de muitas que certamente surgi-
rão. O próprio Pe. Albuquerque manifestou o 
desejo de fundar outras mais, em breve e, os 
serranos de Belém, muito entusiasmados, esta-
rão colaborando nesse importante trabalho de 
expansão. A presidência, na pessoa do IS Ivo 
Benedet, de Florianópolis (SC) e demais mem-
bros do Conselho Nacional Serra do Brasil, 
manifestam sua alegria e gratidão pelo insigne 
acontecimento e magnífico trabalho de expan-
são. Nas fotos abaixo são vistos o Sr. Arcebispo, 
Sacerdotes, serranos e seminaristas, na Festa de 
Agregação e passeio pela cidade de Manaus.



14 15edição 122 - Agosto | 2015   edição 122 - Agosto | 2015   

O Homem – Esperança e Alegria
O coração do homem busca refúgio. Todo 

homem busca refúgio numa esperança maior, em 
algo que lhe dê libertação plena. Assim como o 
povo de Deus viveu aquela espera convicta de 
“um dia melhor”, com a chegada do Messias, hoje 
também o homem moderno aguarda ansiosamente 
a alegre e indiscutível plenitude parusaica (a pa-
rusia indica presença pessoal, de Cristo (At.1,11). 
Hoje e sempre o homem se aproxima da fonte da 
verdadeira alegria, da eterna esperança – que é 
Deus. A criação toda é obra desse amor gratuito 
de Deus que derramou carinhosamente a esperan-
ça no íntimo de todos os seres criados. “A esperança não nos 
iludiu, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo 
Espírito Santo que nos foi dado”. 

O homem espera na alegria e quem permanece na ale-
gre esperança do Bem Maior, permanece no Deus da Paz. A 
alegria na vida cristã é um sinal de conversão, de transforma-
ção, de mudança interior, de “sabedoria” que segundo Lucas 
(10,21) só foi revelada aos pequeninos. Portanto, o homem 
busca, mesmo que de forma inconsciente, essa certeza de uma 
vida melhor, repleta de alegria, que exige uma premissa – que 
sirva de base à conclusão: que é a PAZ. Só quem vive a Paz 
da Esperança de Deus pode saborear a alegria; e a alegria faz 
parte desse rico mundo interior existente no coração humano.

Nós, homens e mulheres, somos a alegria de Cristo, 
“somos sua esperança” para o mundo, somos o testemunho de 
todos os seus feitos, na adesão de seus ensinamentos, na testi-

ficação de sua doutrina, na alegria de servir. “Vós 
sois as testemunhas de tudo isso.” (Lc 24,48). E 
Ele será para nós, motivo de gozo e alegria (Lc 
1,14), porque é lícito alegrar-se honestamente, 
como diz o Salmo 67,4: “Os justos, porém, exul-
tam e se rejubilam em sua presença, e transbor-
dam de alegria”.

Se abrirmos a Bíblia Sagrada em II Cor 
7,4, vamos ler que: o cristão pode viver trans-
bordante de alegria, mesmo nas tribulações (Mt 
5,12), contanto que Cristo seja anunciado. São 
Paulo nos diz que sua maior alegria é sofrer com 

Cristo em seu corpo que é a Igreja. A alegria é, portanto, um 
fruto do Espírito Santo (Gal. 5,22), é uma nota característica do 
reino de Deus. O verdadeiro cristão é fiel ao Cristo, mesmo nas 
adversidades, com a alegria do Espírito Santo.

A realidade atual já está impregnada da realidade da 
doutrina das coisas que deverão acontecer no fim do mun-
do (realidade escatológica). Escatologia, sabemos, significa 
“Doutrina das Últimas Coisas” e, portanto, tem como escopo o 
estudo das profecias concernentes ao fim desta era e a volta de 
Cristo. (Ref. Solascriptura-tt.org) “A história está grávida de 
Cristo”, diz Santo Agostinho, e “sabemos que a criação inteira 
geme e sofre com dores de parto até o presente dia, isto é, até 
esgotar-se e plenificar a grande esperança do homem: A SAL-
VAÇÃO ETERNA, A ALEGRIA EM PLENITUDE. 

José Ginaldo de Jesus
Coordenador do Regional Nordeste II, Aracaju, SE

Venerar não é adorar

No desejo de fazer ecoar nas comunidades o 
cinquentenário da Constituição Dogmática Lumen 
Gentium, o Papa Francisco decretou 2015 o Ano da 
Vida Religiosa Consagrada. Ele ressalta que os obje-
tivos propostos são: “Olhar com gratidão o passado; 
viver com paixão o presente; olhar com esperança 
para o futuro”. Com São João Paulo II, Francisco in-
centiva os religiosos: “Vós não tendes apenas uma 
história gloriosa para recordar e narrar, mas uma 
grande história a construir! Olhai para o futuro, para 
o qual vos projeta o Espírito, a fim de realizar con-
vosco ainda coisas maiores” (Exortação pós-sinodal 
Vita consecrata n. 110).

Segundo o Prelado, com a expressão “Vida 
Religiosa Consagrada”, referimo-nos aos homens e 
mulheres que decidem seguir a Jesus Cristo de uma 
forma especial, e para isso, renunciam ao matrimônio 
e à posse de bens individuais, vivem em comunidade, 
obedecem à Regra e constituições próprias do Insti-
tuto a que pertencem e se dedicam aos pobres, enfer-
mos e pequeninos, os preferidos de Jesus.

“Ao anunciar o Ano da Vida Consagrada, o 
Pontífice destaca a importância do testemunho por 
parte dos religiosos e das religiosas. Como expres-
são desse testemunho, indica a alegria (onde estão 
os religiosos deve transbordar alegria); a profecia 
(um religioso não deve jamais renunciar à profe-
cia); a comunhão (os religiosos e as religiosas são 
chamados a serem peritos em comunhão); a saída 
em direção às periferias existenciais, onde se en-

contram as pessoas que perderam toda a esperança, 
famílias em dificuldade, crianças, idosos e doentes 
abandonados, jovens a quem está vedado qualquer 
futuro, homens e mulheres à procura do sentida da 
vida e sedentos do divino”.

O Ano da Vida Consagrada diz respeito a toda 
a Igreja, para a qual a vida religiosa é uma graça e, 
por isso, o Papa pede ao povo cristão que tome cada 
vez maior consciência do dom que é a presença de 
tantas consagradas e consagrados, herdeiros de gran-
des santos que fizeram a história do cristianismo. As 
comunidades, servidas pelos religiosos e religiosas, 
devem se unir a eles para elevar a Deus um hino de 
gratidão pelos imensos benefícios que Deus nos con-
cedeu através do seu trabalho. “Conforme pedido do 
Papa, vamos fazer-lhes sentir o carinho e o encora-
jamento de todo o povo cristão. Ao mesmo tempo, 
aproveitemos a graça deste ano, para buscarmos ca-
minhos de renovação e revitalização da vida religiosa 
consagrada em nossas comunidades”. 

Algumas pessoas confundem adoração 
e veneração. Por esse motivo, alguns tendem a 
achar que os católicos adoram imagens. Isso não 
é verdade. Católicos adoram somente a Deus, en-
tretanto veneram as imagens dos santos da Igreja. 
É uma forma que se tem de lembrar ou visualizar 
pessoas importantes que fizeram parte da história 
de fé da Igreja. É dessa forma que conhecemos 
hoje a fisionomia de todos os santos que engran-
deceram as virtudes católicas, da mesma forma 
que lembramos nossos entes queridos que já partiram por meio 
de suas fotografias.

Santo Tomás de Aquino, em Sua Suma Teológica, assi-
nala que “o culto à religião não se dirige às imagens em si mes-
mas como realidade, mas que as olha sob seu aspecto próprio 
de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Pois bem, o 
movimento que se dirigem à imagem enquanto tal, não se detém 
nela, mas tende à realidade da que é a imagem”. O que São 
Tomás diz é que ali está a personificação de Deus, em um ser 
humano. Humaniza a fé por meio das pessoas.

As primeiras comunidades cristãs personificaram a vida 
de Jesus Cristo com a imagem do Bom Pastor, o Cordeiro Pascal, 

representado a vida de Cristo. Entretanto, nunca se 
se perdeu o foco do centro da fé que é o Cristianis-
mo,: está em Cristo o filho do Deus vivo entre nós.

Neste ano em que O Beato Junípero se tor-
nará santo, surgiram as primeiras reações contrá-
rias. Isso ocorre em qualquer parte do mundo, Por 
isso se faz necessário que os Serras de todo o Bra-
sil se mobilizem em torno da santificação do nosso 
patrono, e que aproveitemos cada oportunidade, 
em encontros, reuniões, para promover, em âmbito 

nacional, uma verdadeira adoração a Deus o Bom Pastor, que 
conduz as suas ovelhas por meio da veneração da imagem do 
Santo/Beato Junípero Serra, o grande apóstolo da Califórnia e 
Patrono do Movimento, que estimula, motiva a vida consagrada.

Lembrando que a Igreja sempre respeita as imagens 
como objetos sagrados que servem ao esplendor do culto com 
dignidade e beleza daqueles engrandeceram as normas tradicio-
nais, mediante obras artísticas que melhor reproduziram a fé de 
um povo. Adoremos sempre a Deus, mas veneremos sempre os 
nosso ícones.

Luiz Albino de Paiva
Coordenador da Regional Oeste, Brasília, DF

Cosagrados pela Vida Religiosa
     Dom Canísio Klaus  - Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul, RS

Passo Fundo, RS
A Comunidade Serra de Passo Fundo co-

memorou, solenemente, seus 40 anos de existên-
cia., em setembro do ano que passou. A Cele-
bração Eucarística foi presidida por Dom Pedro 
Ercílio Simon, Arcebispo Emérito e concelebra-
da por Dom Urbano José Allgayer, Pe. Diego 
Tonet, Pe. Adalibio Barth e Pe. Maicon Rodrigo 
Rossetto. Foram quarenta anos de perseverança, 
muitas e belas atividades vocacionais.
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Serra em Ação

Belém, PA 
O Secretário Executivo do Movimento Serra do Brasil teve a alegria de visitar, no início de março último, 
o Regional NORTE. Em Belém do Pará foi recebido pelo casal Osley e Joaquim Rodrigues e pelo IS Jorge 
Brito. Realizou várias visitas a serranos doentes e participou de encontro. Na terceira foto vemos o casal 
Presidente da Comunidade Serra Belém Batista Campos, IS Yolanda e Alcides Simões.

Pe. Roberto de Carva-
lho Brulho, da Paróquia 
do Bom Jesus de Conselheiro 
Lafaiete (MG), por ocasião das 
comemorações de seus 50 anos 
de Vida Presbiteral. Ele é As-
sistente Eclesiástico do Movi-
mento Serra.

Edevar e Neuza Branco, pais do Pe. 
Wagner Amaro Branco, Reitor do Seminário 
Propedêutico da Diocese de Campo Mourão, PR.

Guarapuava, PR
A Comunidade Serra de Guarapuava recebeu, por 
ocasião da posse dos novos diretores, a visita dos 
serranos Edgard Pimentel, membro do Conselho Na-
cional e Sebastião Orestes Borges, Coordenador Dis-
trital. Com eles os casais Roberto e Ester Abicalaffe, 
Adão José e Juçara Melhem, Adelino e Lizete Bridi.

Distrito 168, PR
Por ocasião da solenidade de posse do Coordena-
dor Distrital IS Adelino Bridi e dos Presidentes 
Abrão José Melhem, de Guarapuava; José Geraldo 
de Carvalho, de Cândido de Abreu; Evaldir Hey, de 
Pitanga; Eugênio Couro, de Turvo e Altair Mikota, 
de Manoel Ribas. Com eles é visto o Pe. José Alir 
More3ira, Assistente Eclesiástico de Guarapauva.

Marília, SP
Os membros da Comunidade Serra de Marília, tendo 
como Assistente Eclesiástico o Pe. Luciano Pontes, 
na presidência a IS Júlia Fernandes de Oliveira e, na 
coordenação distrital a IS. Elisabete Satomi Zaha, é 
vista por ocasião de solene reunião comemorativa 
de sua fundação.

Mineiros, GO
A Comunidade Serra de Mineiros, que tem na presi-
dência o IS Semir Antônio de Almeida, na coorde-
nação regional a IS Emilia Aparecida Moraes Mar-
tins Cruz e tem como Assistente Eclesiástico Dom 
Joaquim Carlos Carvalho, Beneditino, tem realiza-
do magníficos trabalhos vocacionais, especialmente 
relacionados com a oração.

Ribeirão Preto, SP
Os serranos de Ribeirão Preto, atende pedido do 
Papa, estiveram reunidos em oração e Celebração 
Eucarística com os seminaristas do Seminário Dio-
cesano São José, cujo Reitor é o Pe. Márcio, tam-
bém Assistente Eclesiástico do Movimento Serra.

Barbacena, MG 
Clodoaldo Dantas Mota acaba de nos deixar 
para estar junto do Pai do céu. Clodoaldo foi, 
por quarenta anos, um dos mais destacados ex-
poentes do Movimento Serra do Brasil, tendo 
sido Presidente do Conselho Nacional, mem-
bros do Conselho diretor do Serra Internacional 
e Presidente, por várias vezes, da Comunidade 
Serra de Barbacena, MG.

Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil, 
com serranos de Belo Horizonte (MG), no decorrer 
da Convenção Nacional ocorrido em Florianópolis 
(SC), em agosto de 2014.
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Expansão 

Mamborê, PR
A Comunidade Serra de Campo Mourão, tendo à frente o casal Jorge e  Maria de Lurdes Tonet, 

iniciou e acompanha o Serra na localidade de Mamborê. O IS Ulysses Sebben lá esteve realizando visita 
e levando palavras de estimulo e entusiasmo. Na foto são vistos os membros da nova CS e visitantes. O 
Serra de Mamborê tem à frente o Pe. Reinaldo Adiano Andrade, Assistente Eclesiástico; IS Elane Boline  
e Rogério Santos, Presidente; Edevar e Neusa Branco, Vice Presidente; Aline Chiari e Marcelino Bubella, 
Tesoureiro; Franciele e Antonio Daboit, Secretário. 

Manaus, AM
A Comunidade Serra São José, de Manaus, primeira no Estado do Amazonas, acaba de receber sua 

Carta de Agregação ao Serra Internacional e à Pontifícia Obra das Vocações. Para a solenidade de entrega lá 
esteve nosso IS Ulysses Sebben, acompanhado por serranos de Belém do Pará, José  Joaquim e Osley Maria 
Rocha Rodrigues, Maria Helena Duarte, Waldemir Aguiar e Jorge Luiz Brito Leal, seus fundadores. A CS 
de Manaus tem à frente o Pe. José Albuquerque de Araújo, seu Assistente Eclesiástico, grande incentivador 
e responsável pela existência do Serra naquela capital e a IS Gonçala Lima de Alcântara, na Presidência. 

Aprovada canonização do 
“evangelizador da Califórnia”

O cardeal Marc 
Ouellet, presidente 
da Pontifícia Comis-
são para a América 
Latina, deu a notícia 
ao apresentar na sala 
de imprensa da San-
ta Sé uma jornada de 
reflexão que aconte-
ceu no dia 2 de maio, 
em Roma, sobre a 
obra do beato. O ob-
jetivo da jornada foi 
divulgar a vida, a 
missão e o testemu-
nho do futuro santo. 
A jornada de reflexão 
é ainda uma prepara-
ção da viagem apos-
tólica do Santo Padre aos Estados Unidos e foi or-
ganizada pelo seu dicastério junto com o Colégio 
Norte-Americano, contando com o patrocínio da 
arquidiocese de Los Angeles. O cardeal afirmou 
que “a figura de frei Junípero Serra, apóstolo da 
Califórnia, é muito conhecida nos Estados Uni-
dos, embora menos em outras partes do mundo”.

Participaram da apresentação o secretário da 
Pontifícia Comissão para a América Latina, Guz-
mán Carriquiry Lecour; o postulador da causa do 
frei Junípero e relator geral perante a Congregação 
para as Causas dos Santos, pe. Vincenzo Crisculo, 
OFM; e o reitor do Pontifício Colégio Norte-A-
mericano, mons. James Francis Checchio. A secu-
larização, a conquista do Oeste, a febre do ouro e 
o lema “o melhor índio é o índio morto” expulsa-
ram os nativos para terras não produtivas. Esta era 
uma visão bem diferente da visão dos missioná-
rios vindos da Espanha, observou Carriquiry.

São Junípero deverá ajudar os latinos a não 
se sentirem estrangeiros e a se reconhecerem na 
linha de continuidade dos hispanos, que, duran-

te séculos, povoaram o território norte-america-
no. Isto demonstra, além do mais, que é possível 
ser estadunidense sem renunciar aos valores e à 
identidade católica. O frade se tornará um amado 
padroeiro dos americanos, em especial de quem 
tem origem latina, num momento em que se as-
siste a uma diminuição numérica dos católicos 
entre as levas mais recentes de imigração. São 
Junípero será o primeiro santo hispano dos Esta-
dos Unidos.

O beato nasceu na ilha espanhola de Maiorca 
em 1713 e chegou ao México e à Califórnia man-
tendo sempre um grande equilíbrio entre a vida 
espiritual e as iniciativas apostólicas. Morreu em 
Monterrey em 1784. É constantemente invocado 
pelos fiéis, que lhe atribuem numerosas graças 
e milagres. Escreveu 191 cartas em que fala dos 
problemas da época no México e na Califórnia, 
revelando ampla visão e um grande trabalho em 
defesa dos indígenas. Sua canonização está mar-
cada para o dia 23 de setembro, em Waschington, 
Estados Unidos.
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Atualidades
Fórum Chiara Lubich: 

por uma política de comunhão 

No dia 14 de março, na cida-
de de Curitiba (PR), Brasil, no Salão 
de Atos do Parque Barigui, das 10h 
às 17h, aconteceu o Fórum Nacio-
nal “Chiara Lubich: por uma políti-
ca de Comunhão”. O mesmo evento 
foi realizado simultaneamente em 
outros locais do mundo. A proposta 
do evento foi apresentar “O pensar 
e o agir político de Chiara Lubich”, 
fundadora do Movimento dos Foco-

lares, ressaltando a contribuição do seu patrimônio do pen-
samento e ação para a realidade política e civil.

O tema “O pensar e o agir político de Chiara Lubich” 
foi apresentado pelo Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, que 
compartilhou com os presentes as experiências de ação polí-
tica de cidadãos, parlamentares e governantes, para a constru-
ção de um mundo mais unido e fraterno, a partir da ação local 
e o foco nas cidades. O que é o Movimento Político pela Uni-
dade – Rede mundial aberta, composta de cidadãos ativos, po-
líticos eleitos em todos os níveis institucionais, militantes dos 
mais diversos partidos políticos, funcionários públicos, estu-
diosos e cientistas políticos, jovens interessados pelas grandes 
questões mundiais e pela vida da própria cidade, estado e país. 
A nossa proposta: Acreditamos que a unidade seja o futuro do 
mundo, e trabalhamos para isso, lado a lado com cada homem 
e mulher desta Terra, procurando dar a nossa contribuição no 
campo da política, por meio de uma atuação competente e um 
estilo de vida coerente. 

”O casamento indissolúvel não é uma 
ameaça à liberdade humana” 

“ F i d e l i d a d e ” 
e “inseparabilidade” 
permanecem as condi-
ções indispensáveis   do 
casamento cristão. Isso 
foi afirmado pelo Car-
deal Kurt Koch, presi-

dente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, 
durante uma conferência sobre o conteúdo do próximo Sí-
nodo. Em seu discurso, o cardeal suíço toma nota da atual 
crise do matrimônio e do aumento exponencial das separa-
ções e dos divórcios, identificando uma das principais ra-
zões na “incapacidade generalizada e crescente das pessoas 
para tomar decisões vinculantes e definitivas”.

É o triunfo do que o Papa Francisco chama de “cultu-
ra do provisório”, segundo a qual “as decisões definitivas e a 
fidelidade não são mais tidas como valores primários, porque 
os homens se tornaram mais inconstantes nas suas relações 
e, ao mesmo tempo, mais desejosos de relacionamentos”. 
Muitas pessoas parecem excluir, a priori, a possibilidade de 
“algo definitivo”, prevendo, já do início, “a possibilidade de 
um fracasso”. A perspectiva cristã, no entanto, é totalmente 
contrária, e diz que a fidelidade a um “sim” pronunciado a 
um outro ser humano “não se cristalizará, mas aprenderá de 
forma sempre mais profunda a abrir-se ao “tu” e, ao fazer isso, 
a alcançar a própria liberdade”, afirmou Koch.

A pastoral matrimonial, portanto, precisa de “uma boa 
preparação para o matrimônio, de um catecumenato matrimo-
nial como equivalente ao velho tempo de noivado”.

Além disso, o amor conjugal cristão “não pode limitar-
-se a si mesmo e girar exclusivamente em torno de si mesmo, 
mas de sair de si mesmo por meio dos filhos e para os filhos; 
somente por meio do filho, o matrimônio se torna família”.

 O Papa visitará o Paraguai
 
A Conferência 

Episcopal Paraguaia 
(CEP) indicou, em 
seu site, que aguarda a 
visita do Santo Padre 
Francisco, em julho, 
embora ainda não te-
nha data exata. Ela 

será parte da viagem apostólica que vai cobrir também o 
Paraguai, Bolívia e Equador. Por parte do Governo do Pa-
raguai chega uma primeira data: a chefe da Secretaria do 
Turismo, Marcela Bacigalupo disse que a visita será entre 
o 10 e 12 de Julho. A ministra adiantou que os lugares mais 
prováveis são Assunção, o Santuário de Nossa Senhora de 
Caacupé, e as ruínas das missões jesuíticas em Itapúa. Os 
bispos, em dias anteriores, em carta anunciando a visita, 
disseram: “Esperamos uma mudança de mentalidade e esti-
lo de vida. Muitos aspectos de nossos hábitos devem melho-
rar. Nossa fé deve ser prática, vivendo a palavra do Senhor. 

Dois anos da renúncia de Bento XVI 

“Sou simplesmente um peregrino que inicia a última 
etapa de sua peregrinação nesta terra”. Com essas palavras, 
o Santo Padre Bento XVI, em Castel Gandolfo, despediu-se 
de sua vida como Papa, há dois anos. Em 28 de fevereiro 
de 2013, 17 dias após surpreender o mundo com a sua de-
missão, o pontífice alemão se retirou na residência papal de 
verão, durante a Sede Vacante. Nesse mesmo dia, foi selado 
o apartamento papal.

Em sua última Audiência Geral, um dia antes de sua 
despedida, Bento XVI recordou na catequese que, em 19 
de abril, quase oito anos antes, quando aceitou assumir o 
ministério petrino, teve “a firme certeza que sempre me 

acompanhou: esta certeza 
da vida da Igreja, da Pa-
lavra de Deus”. Ele tam-
bém disse que nunca se 
sentiu “sozinho no levar a 
alegria e o peso do minis-
tério petrino; o Senhor co-
locou tantas pessoas que, 

com generosidade e amor a Deus e à Igreja, ajudaram-me e 
foram próximas a mim”.

 E desejou que sua saudação e sua “gratidão alcan-
çasse a todos: o coração de um Papa se expande ao mundo 
inteiro”. Bento XVI explicou que, nos últimos meses, sen-
tia que suas “forças estavam diminuindo” e pediu a Deus 
com insistência, na oração, para iluminar “com a sua luz, 
para fazer a decisão mais justa não para o seu próprio bem, 
mas para o bem da Igreja”. Dessa maneira, nos últimos dois 
anos, o Papa emérito viveu retirado do mundo, dedicado à 
oração. Em algumas ocasiões, participou em atos públicos; 
pudemos vê-lo nos dois Consistórios para criação de novos 
cardeais, na Jornada da Terceira Idade, e no dia que entrará 
para a história como o dia dos quatro Papas, a canonização 
de João XXIII e João Paulo II.

Construído local de culto, em Cuba

A Igreja de Cuba constrói 
um novo local de culto, o primei-
ro desde a revolução em 1959. O 
local escolhido é uma pequena 
cidade, na província de Pinar del 
Río.  “A nova igreja será dedica-
da ao Sagrado Coração de Jesus. 
Ocupará uma área de 200 metros 
quadrados, no centro de Sandino, 
a maior cidade da província, e vai 
acomodar cerca de 200 pessoas 
sentadas”, indica o bispo da Dio-
cese de Pinar del Río, monsenhor 
Jorge Enrique Serpa Perez, infor-
mou à Agência Fides. No dia 9 de 
setembro de 2014 foi colocada a 

primeira pedra e esse gesto “é sinal que fortalece a nossa fé 
como povo de Deus, com isso a Igreja local se sente premia-
da pelo céu, e não sem motivo, porque depois de 50 anos 
sem construir templos em Cuba, precisamente na nossa dio-
cese, no mais ocidental da nossa querida ilha, onde o Senhor 
quis colocar a sua nova casa, isso nos motiva a dizer que só 
Deus pode fazer essas coisas o amor a Deus e à sua Igreja, é 
o desejo de um povo que quer fazer a vontade de Deus o que 
permitiu que se pense grande. Obrigado, Senhor, por tanta 
generosidade com este povo”, escreveu no site da diocese 
o padre Cirillo Castro Fuentes, encarregado de abençoar a 
primeira pedra do templo. De acordo com os dados da ar-
quidiocese da Havana,  60% da população cubana (11,1 mi-
lhões de habitantes) é católica, e na ilha existem 650 igrejas, 
340 sacerdotes e 600 religiosos.

Paróquia de São João Paulo II, em Cuba

O arcebispo de Havana, cardeal Jaime Ortega y 
Alamino, colocou a primeira pedra da futura paróquia de-
dicada a São João Paulo II, no bairro Antonio Guiteras, 
conhecido como Bahía, na região leste da capital cuba-
na. O templo “reutilizará as estruturas do altar construí-
do para a missa de Bento XVI, em Havana, num terreno 
cedido pelo Estado, no centro do bairro”, informou nesta 
terça-feira a Conferência dos Bispos Católicos de Cuba 
em seu site. Durante a cerimônia, o purpurado cubano 
destacou: “colocamos hoje a primeira pedra para cons-
truir o templo da Paróquia de São João Paulo II; neste 
lugar onde perseverou na fé uma Igreja de pedras vivas, 
que são vocês, que veneram, desde o princípio, o Cristo 
da Misericórdia, a grande devoção do papa santo a quem 
a paróquia é consagrada”. Há missa, catequese e cursos 
de formação bíblica em casas de família do bairro há 21 
anos. A nova igreja é uma das primeiras a ser construída 
no último meio século, em Cuba. A pedra fundamental 
traz inscrito o lema episcopal de João Paulo II, “Totus 
Tuus”, além dos dados históricos do início da construção. 
É de mármore da região italiana de Reggio Calabria, onde 
fica a paróquia da Sagrada Família de Palmi, que presta 
apoio à construção.

Primeira paróquia do Brasil dedicada a 
São João Paulo II 

O Brasil ga-
nhou uma paróquia 
dedicada a São  João 
Paulo II. O arcebis-
po primaz de Salva-
dor (BA), Dom Mu-
rilo Krieger, assinou 
um decreto, durante 
celebração de ação 
de graças pela cano-

nização,  acrescentando à Paróquia de Nossa Senhora dos 
Alagados, o nome do novo santo, sendo a primeira dedicada 
ao novo título do Papa polonês. A igreja foi construída, em 
1980, especialmente para a visita do então Papa João Paulo 
II ao Brasil. 

Uma Celebração Eucarística marcou a assinatura 
do decreto. A passagem de Karol Wojtyla por Alagados, 
na época, ajudou a fortalecer os laços da população com 
a Igreja. Atualmente, uma creche funciona na paróquia e 
atende crianças pobres da região. Juiz de Fora, na Zona 
da Mata de Minas Gerais,  foi a primeira cidade do país a 
receber uma paróquia com o nome do Papa, na ocasião da 
beatificação em 1º de maio de 2011.  A igreja recebeu, em 
julho de 2011,  a autorização da congregação para o Culto 
Divino, a fim de ter o nome de “João Paulo II”, sendo reco-
nhecida pelo Vaticano como o primeiro templo dedicado 
ao Papa no Brasil. 
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RelatórioMovimento Serra do Brasil
RELATÓRIO: da viagem do Secretário Execu-

tivo do MSB ao Regional NORTE; dos dias 6 a 11 de 
março de 2015 – Belém do Pará e Manaus, AM

Dia 06  Sexta-Feira
União da Vitória (PR) – São Paulo (SP) – Belém 

(PA). Chegada às 22h30.
Recebido pelos irmãos Serra Osley Maria, Ma-

ria Helena, Brito e outros.

Dia 07  Sábado
Pela manhã – visita aos serranos idosos e doen-

tes Rosildo, Cláudio e Rosivaldo.
Na parte da tarde – visitas à Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição e Comunidade Serra de  
Castanheira, presidida pela IS Iazabel Oeiras Gomes.

17h30 - Celebração Eucarística na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima.

19h – Encontro com os serranos das quatro Co-
munidades Serra de Belém – Belém, Batista Campos, 
Fátima e Castanheira. Foi um encontro muito proveito-
so. Falaram, em nome de suas CS os IS Wagner de Ma-
cedo Parente e José Pereira Ramos, do Belém; Alcides 
Simões, do Batista Campos; Maria Helena Duarte, do 
Fátima e Izabel Oeiras Gomes, do Castanheira. Também 
falaram as IS. Maria das Mercês Silva, Coordenadora 
Distrital e Osley Maria Rocha Rodrigues, Coordenadora 
Regional NORTE.  Por último, levando a mensagem do 
Conselho Nacional, falou o IS Ulysses Sebben.

Dia 08  Domingo
Viagem de Belém para Manaus. Foi acompa-

nhado por seis serranos da CS Belém-Fátima. Foram 
recebidos pelo Pe. José Albuquerque de Araújo e hos-
pedados no Seminário Arquidiocesano São José.

18h00 – Celebração Eucarística, na Catedral 
Nossa Senhora da Conceição, de Manaus, e jantar com 
os seminaristas.

Dia 09  Segunda-Feira
6h45 – Laudes e Celebração Eucarística, com os 

seminaristas. 
15h30 - Encontro com os 56 seminaristas do 

Seminário São José Filosofia e Teologia. Vésperas e 
jantar com os seminaristas.

Dia 10  Terça-Feira
Liturgia das Horas – Laudes e café da manhã, 

com os seminaristas.
Manhã livre – visita ao Teatro Carlos Gomes e 

outras localidades de Manaus.
18h30 – Celebração Eucarística presidida por 

S. Ex.a Dom Sérgio Eduardo Castriani, Arcebispo de 
Manaus, seguida da solenidade de entrega da Carta de 
Agregação e demais insígnias, da Comunidade Ser-
ra São José, de Manaus, primeira do Amazonas que 
tem, na presidência, a IS Gonçala Lima de Alcântara e, 
como Assistente Eclesiástico, o Pe. José Albuquerque 
de Araújo, Reitor do Seminário São José.

19h30 – Jantar de confraternização, juntamente 
com os seminaristas, serranos de Belém e de Manaus.

20h30 – Reunião com os membros da novel Co-
munidade Serra São José, de Manaus e visitantes, de 
Belém do Pará. O encontro foi de grande proveito, in-
formações e esclarecimentos.

Importante 
A Comunidade Serra São José, de Ma-

naus, a primeira do Estado do Amazonas exis-
te, graças à aprovação e bênção do Arcebispo 
Dom Sérgio Eduardo Castriani e ao empenho 
do Pe. José Albuquerque de Araújo e dos ser-
ranos de Belém do Pará, tendo à frente as IS 
Osley Maria Rocha Rodrigues e Maria Helena 
Duarte. Deus seja louvado!

Visita aos IS 
Claudio Santos, Ex 
Coordenador Distrital 
109 e Ronivaldo Car-
doso, Ex Presidente da 
Comunidade Serra de 
Castanheira. 

Encontro rea-
lizado em Belém do 
Pará com a presença 
de serranos das Comu-
nidades de Belém, Ba-
tista Campos, Fátima e 
Castanheira. 

Visita à Paróquia Imaculada Conceição, aos Padres Severino Bezerra de Melo e Raimundo Nonato e 
à Presidente da CS de Castanheira, IS Izabel Oeiras Gomes.

Com os 13 semi-
naristas de etnias indí-
genas que estudam no 
Seminário São José, de 
Manaus (AM), junta-
mente com os demais, 
no total de 52 jovens 
vocacionados. 

Agradecimento 
Um especial agradecimento a S. Ex.a Dom Sérgio, ao Pe. José Albuquerque, aos semina-

ristas e aos serranos de Belém do Pará que, com grande amor fundaram e acompanham a Co-
munidade Serra de Manaus, receberam e acompanharam o representante do Movimento Serra 
do Brasil nessa sua ‘peregrinação’ pelo Regional NORTE. Deus abençoe e recompense a todos.
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O Movimento Serra, em Manaus, AM
Com a presença de S. Ex.a Dom Sérgio 

Eduardo Castriani, DD. Arcebispo de Manaus; 
Pe. José Albuquerque de Araújo, Reitor do Semi-
nário Aquidiocesano São José e Assistente Ecle-
siástico; IS Ulysses Sebben, representante do Mo-
vimento Serra do Brasil; IS Osley Maria Rocha 
Rodrigues, Coordenadora Regional NORTE e 
serranos de Belém do Pará, a Comunidade Serra 
São José, de Manaus, tendo à frente a IS Gonçala 
Lima de Alcântara, acaba de receber sua Carta 
de Agregação ao Serra Internacional e à Pontifí-
cia Obra das Vocações.

Realizou-se, assim, o sonho que, de larga 
data era acalentado. O de termos instalado, no 

Amazonas, nosso Movimento Serra. Graças, es-
pecialmente, ao Pe. José Albuquerque e à IS Os-
ley Maria, sempre acompanhada de seu marido 
Francisco José, o sonho tornou-se realidade. 

Foi dos dias sete a dez de março último, 
que tive a graça e alegria de estar em Belém do 
Pará e Manaus, revendo velhos amigos serranos 
e fazendo novos. A Providência Divina, sempre 
que a Ela nos entregamos, dá-nos a graça e ven-
tura de vivermos momentos de grande alegria 
e profunda gratidão. Foi o que sentimos nessa 
nossa ‘Peregrinação Serra’ pelo Norte brasilei-
ro, Arquidioceses de Belém e Manaus. 

Deus seja louvado!


