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Porquanto Deus, que disse: “do meio das trevas 
brilhe a luz”, foi ele mesmo quem reluziu em nos-
sos corações, para fazer brilhar o conhecimento 
da glória de Deus, que resplandece na face de 
Cristo. (2ª Coríntios 4,6)



EXPEDIENTE
Fundador: 
Luiz Alexandre Compagnoni
Serra Mater, Rio de Janeiro(RJ)

Assistente Episdopal
Dom Francisco Biasin
Bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí - Volta 
Redonda (RJ)

Diretoria executiva
Presidente
IS Marcílio Augusto C. dos Santos/Hilda Queiroz

Presidente eleita
IS Célia Maria Kotlevski Hauffe

Secretário executivo
IS Ulysses Antônio Sebben

Vices presidentes
Programação
IS Affonso José Iannone/Hilda

Atividades Vocacionais
IS Francisco de Assis Gurgel de Castro

Expanção
IS José Ginaldo de Jesus/Magna

Comunicações
IS Luiz Albino de Paiva/Marlúcia

Secretária
IS Maria do Socorro Camelo Sena

Tesoureiro
IS Aroldo Frederico Hauffe/Célia Maria

Representantes internacionais
IS Roberto José Sebben/Sandra

Diretores
Planejamento
IS Cristino Gilmar do Nascimento

Conselho Fiscal
IS Raimundo Scardueli

Fundo vocacional
IS João Rodini Luiz

Coordenação Regional
IS Oraida Laroque de Medeiros

Encontro de formação e espiritualidade
IS Alcides Dachery

Formação de liderença Serra
IS Hilda Queiroz

Romaria Nacional
IS Fernando Geraldo T. Barreto

Jornalista responsável
Lázaro Coelho da Costa
Registro profissional: 2451-GO
Diagramação:
IS Luiz Albino de Paiva, e
Lázaro Coelho da Costa
Revisão: Marlúcia da Silva Paiva(Teóloga)

Impressão: Foxy Editora Gráfica

Matérias e fotos enviar para revistaserra.cnsb@
gmail.com, conforme normas de publicação 
disponivel no site: www.movimentoserra.org.br

O Serra | Edição 147
novembro de 2021

PALAVRA DO PRESIDENTE

Revista O Serra  nº 147 - novembro de 202102

“Lançai as redes em águas mais profundas”
Lucas 5,4

Caríssimas Serranas e caríssimos Serranos.

Paz e Bem!

No Evangelho de Lucas, capítulo 5 versículos 1 a 11, Jesus sobe na 
barca de Simão para ensinar à multidão que se reunia às margens do 
lago de Genesaré. Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avance para 
águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar”. Diante des-
te pedido, Simão respondeu: “Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada 
apanhamos, mas por causa de tua palavra, lançarei a rede”.

E foi depois de realizar aquilo que Jesus havia pedido é que Simão viu 
o milagre acontecer. Pescaram tantos peixes que as redes começaram 
a se romper, e foi preciso a ajuda da outra barca para voltar à margem.

Desse Evangelho podemos tirar muitas lições.

A principal delas é sobre a profundidade da nossa fé, do nosso 
conhecimento da Palavra de Deus. Mergulhamos no amor de Deus, 
ou continuaremos na superfície, sem conhecer a sua misericórdia. 
Jesus quer que lancemos nossas redes em águas mais profundas, a 
começar por esse mar, que é o nosso coração.

Muito se fala hoje em “sair da zona de conforto”. E é justamente isso 
que Jesus nos pede. Deixar nosso comodismo, nossa falta de fé, e acei-
tarmos uma verdadeira transformação de vida.  Transformação essa que 
recebemos em nosso Batismo, confirmamos na Crisma e assumimos 
também ao ingressar no Movimento Serra. Avançar para águas mais pro-
fundas requer coragem, confiança em Deus. É deixar de lado o nosso 
sentimento de segurança material e nos abandonarmos na graça do Pai. 
E Deus quer que tenhamos total confiança nele.

Muitas vezes somos tentados a acreditar que nossa segurança está 
na margem, onde nossos pés se firmam em terra firme, mas isso não nos 
coloca no caminho da vida eterna.

O convite de Jesus é atual. A cada dia ele nos chama para avançar-
mos para águas mais profundas. Podemos permanecer como estamos, 
ou nos abandonar à sua vontade, mesmo sem saber o que nos espera 
neste mergulho nas águas da espiritualidade e da fé.

Simão também não sabia o que o esperava, achava que já sabia o 
resultado, afinal de contas tinha pescado a noite inteira e não recolhido 
nenhum peixe. Mas ele confiou, acreditou em Jesus. Se ele não tivesse 
atendido ao chamado do mestre, talvez não teria se tornado seu discí-
pulo.

Que nós possamos ter a coragem de realizar esse mergulho em águas 
mais profundas do nosso coração, pescar a nossa Fé, a Perseverança, a 
Sabedoria, a Luz e seguir a Jesus e avançar para águas mais profundas 
da espiritualidade e assim mudarmos nossa vida para sempre, VAMOS?

Que Deus nos abençoe, sempre!

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
Presidente do CNSB
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1. Significado e um pouco de história
 Nestes últimos meses, a convite do 

Papa Francisco, todas as dioceses do mundo 
respondem ao seu chamado de percorrer um 
“caminho sinodal”. De que se trata? A palavra 
“sínodo” é composta de duas partes, tiradas da 
língua grega: “syn” que significa “juntos” e “odós” 
que significa “caminho”. Sínodo portanto quer di-
zer: “caminho feito juntos” ou “caminhar juntos”.

Trata-se de uma palavra ou melhor de uma 
realidade muito antiga na história da Igreja: ela 
remonta passos os primeiros séculos da Igreja e 
a regeu por muitos séculos, sendo o Sínodo para 
as Igrejas Orientais a instância máxima para 
orientar fiéis e pastores no elã evangelizador e 
no regimento disciplinar interno.

O Concílio Vaticano II resgatou esta antiga 
tradição e propôs ao Papa Paulo VI que ins-
tituisse o Sínodo dos Bispos; o que ele fez no 
dia 15 de setembro de 1965. Depois do Concílio, 
Bispos do mundo inteiro foram convocados pe-
riodicamente pelos Papas para tratar de vários 
assuntos de importância capital pela Igreja. Os 
últimos, sobre os jovens, sobre a família e sobre 
a Amazônia são acontecimentos que todos nós 
acompanhamos de perto.

Ao completar 50 anos de sua instituição, 
Papa Francisco aos 17 de Outubro de 2015 fez 
um memorável discurso no qual afirmou que 
“o caminho da sinodalidade é precisamente o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro 
milénio”. No mesmo discurso ele disse: “Uma 
Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de 
que escutar «é mais do que ouvir» (EG 171). É 
uma escuta recíproca, onde cada um tem algo 
a aprender. Povo fiel, Colégio Episcopal, Bispo 
de Roma: cada um à escuta dos outros; e todos 
à escuta do Espírito Santo, o «Espírito da ver-
dade» (Jo 14, 17), para conhecer aquilo que Ele 
«diz às Igrejas»(Ap 2, 7)”.

Em 15 de setembro de 2019 ele promulgou 
a Constituição Apostólica “Episcopalis Commu-
nio”(EC) para regulamentar novas instâncias do 
Sínodo onde, entre outras coisas, afirma que o 
Sínodo deve “tornar-se cada vez mais um instru-
mento privilegiado de escuta do Povo de Deus: 
«Para os Padres sinodais, pedimos, do Espírito 
Santo, antes de mais nada o dom da escuta: es-
cuta de Deus, até ouvir com Ele o grito do povo; 
escuta do povo, até respirar nele a vontade de 
Deus que nos chama»”(EC 6).

2. O que nos espera?
Antes de tudo tem algumas datas. O proces-

so sinodal é um caminho no qual toda a Igreja 
está comprometida ao redor do tema: «Para uma 
Igreja sinodal: comunhão, participação, missão»: 
três pilares. Estão previstas três fases, que terão 
lugar entre outubro de 2021 e outubro de 2023. 

2.1. A primeira etapa do processo (outubro 
de 2021 — abril de 2022) refere-se às Igrejas 
diocesanas. Este itinerário foi concebido como 
dinamismo de escuta recíproca, conduzido a to-

dos os níveis da Igreja, que concerne todo 
o povo de Deus. 

O Bispo deve ouvir o seu povo, os 
sacerdotes devem ouvir-se, os religiosos 
devem ouvir-se, os leigos devem ouvir-se. 
E depois, devem ouvir-se uns aos outros, 
todos. Ouvir-se, falar uns com os outros e 
ouvir-se uns aos outros. Não é uma ques-
tão de recolher opiniões, não. Não é um 
inquérito, mas trata-se de ouvir o Espírito 
Santo, como lemos no livro do Apocalipse 
(2, 7). Ter ouvidos, ouvir, é o primeiro com-
promisso. Trata-se de ouvir a voz de Deus, 
colher a sua presença, interceptar a sua 
passagem e sopro de vida. 

Papa Francisco aos fiéis de Roma, ao 
abrir a fase diocesana disse: “Vim aqui para 
vos encorajar a levar a sério este proces-
so sinodal e para vos dizer que o Espírito 
Santo precisa de vós. E isto é verdade: o 
Espírito Santo precisa de nós. Escutai-o 
escutando-vos. Não deixeis ninguém de 
fora ou para trás. Será bom para a Diocese 
de Roma e para toda a Igreja, […] redes-
cobrir que é um povo que quer caminhar 
junto, entre nós e com a humanidade. Um 
povo, o de Roma, que contém a varieda-
de de todos os povos e de todas as con-
dições: que riqueza extraordinária, na sua 
complexidade! Mas precisamos sair dos 
3-4% que representam os mais próximos, 
e ir além disso para ouvir os outros, que por 
vezes vos insultarão, vos perseguirão, mas 
precisamos ouvir o que eles pensam, sem 
querer impor as nossas coisas: deixar que 
o Espírito nos fale”.

O tema da sinodalidade, portanto, não 
é uma moda, um slogan ou um novo ter-
mo a ser usado ou instrumentalizado nos 
nossos encontros. Não! A sinodalidade ex-
pressa a natureza da Igreja, a sua forma, 
o seu estilo e a sua missão. São João Cri-
sóstomo, bispo do século IV já dizia com 
clareza: “Igreja e Sínodo são sinônimos!”. E 
assim falamos de Igreja sinodal, evitando, 
no entanto, considerar que seja um título 
entre outros, um modo de a considerar que 
preveja alternativas.

2.2. A 1ª Assembleia Eclesial da Amé-
rica Latina e do Caribe será realizada de 
21 a 28 de novembro de 2021, presencial-
mente no Santuário de Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Cidade do México, e de for-
ma remota em outros lugares da América 
Latina e do Caribe.

“Todos somos discípulos missionários 
em saída” é o lema que nos convoca, em 
comunhão com o Papa Francisco, a em-
preender um itinerário participativo para 
discernir os novos caminhos que devemos 
percorrer para responder aos desafios 
pastorais da Igreja na América Latina e 

do Caribe, no contexto atual, enquanto faremos 
memória da V Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano realizada em Aparecida (Brasil), 
em 2007.

2.3. E enfim no mês de outubro de 2023 
em Roma, após ampla escuta e participação nos 
níveis diocesano, nacional e continental, os bis-
pos delegados das Conferências nacionais, com 
ampla e qualificada presença de outras pessoas 
realizarão o Sínodo sobre o caminho da Igreja em 
estilo sinodal que deverá orientar toda a Igreja 
para o futuro.

3. Sinodo é caminho de Igreja, caminho de 
espiritualidade, ascese, mística e santidade.

Uma Igreja sinodal é um povo que caminha 
junto para encontrar-se com Deus, pois o nosso 
Deus caminha conosco na história. História que 
muda e juntos procuramos reconhecer as pega-
das do Senhor para prosseguir com Ele o nosso 
caminho. Juntos procuramos ajudar os nossos 
irmãos e irmãs para ler sinodalmente não 
sozinhos os sinais dos tempos à luz do evan-
gelho e ao mesmo tempo para ler o evangelho 
à luz dos sinais dos tempos. O Santo Padre com 
frequência recorda que o Sinodo é um espaço 
onde a Igreja experimenta a ação do Espírito 
Santo. 

No Sínodo o Espírito fala através da lingua-
gem de todas as pessoas que se deixam guiar 
pelo Deus que surpreende sempre, do Deus que 
revela aos pequenos o que esconde aos sábios e 
inteligentes, que age com modalidade e em rumos 
muitas vezes imprevisíveis e pode manifestar-se 
também através de pessoas que não são batiza-
das, do Deus que é sempre maior que as nossas 
lógicas, dos nossos cálculos. Lembra-nos, enfim, 
que o Sínodo poderá ser um espaço da ação do 
Espírito Santo somente se os participantes reves-
tirem a coragem apostólica, a humildade evangé-
lica e a oração confiante.

 Termino com as palavras de Papa Fran-
cisco aos membros da Ação Católica italiana: 
“Uma Igreja do diálogo é uma Igreja sinodal, que 
escuta em conjunto o Espírito e a voz de Deus 
que nos alcança através do grito dos pobres e da 
terra. De fato, o Sinodo não é tanto um plano a 
ser programado e executado, mas sobretudo um 
estilo a ser encarnado. Assim irão acontecer as 
verdadeiras mudanças na Igreja marcadas pela 
oração e a conversão: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho!”. (30/04/2021)

 De fato as mudanças sem a oração e 
conversão, não são mudanças de Igreja, são mu-
danças de grupos. Sem a oração e a conversão, 
não podemos enxergar o caminho para evangeli-
zar, aliás não podemos enxergar o caminho para 
crer bem, não podemos enxergar os rostos das 
irmãs e dos irmãos a serem amados e servidos, 
não poderemos iluminar a convivência fraterna 
quando nos encontramos em comunidade. Pode-
mos sim ser guias cegos que conduzem outros 
cegos.

                                          + Francisco Biasin

Caminho Sinodal: Algo de novo na Igreja?
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 1– CÁLICE – doado por S. S o Papa Paulo VI, por ocasião da Convenção Nacional de 1976, reali-
zada em Curitiba, pelos então membros da Comunidade Serra Nº 21/412 (19/07/1973 de Curitiba.

2 – CASULA E ESTOLA – usados por S. S. o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, por 
ocasião da grande Ordenação Sacerdotal realizada em 1980, no Maracanã (82 padres). Após a 
celebração foi doada ao Movimento Serra, na pessoa de Luiz Alexandre Compagnoni, um dos res-
ponsáveis pela visita do Papa ao Brasil e pelo grandioso acontecimento.

3 – RELIQUIA DE SÃO JUNÍPERO SERRA – doada pelos franciscanos de Roma ao Movimento 
Serra do Brasil. Essa relíquia foi conseguida através de nosso IS. Luiz Carlos Toledo Barros, da 
Comunidade Serra Cidade Sorriso, de Curitiba, então Presidente do Conselho Nacional Serra do 
Brasil (1998).

6 – TOALHA E ALMOFADA – Confeccionada pela IS. Maria Graciete Maroso (2000), esposa do 
saudoso Presidente do Conselho Nacional, IS. Luiz Antônio Maroso, de Florianópolis (1999).

4 – OSTENSÓRIO – Adquirido pelo CNSB e benzido por S. S. o Papa João Paulo II, por ocasião 
do “Ano da Eucaristia” de 2005. Foi levado a Roma pelo IS. Affonso Iannone, da Comunidade Serra 
de São Paulo.

5 – OSTENSÓRIO – doado pelo presidente do Serra Internacional Sean Yeo, de Singapura, por 
ocasião de sua estada no Brasil, em novembro de 2013, quando participou da 26ª Romaria Nacio-
nal, em Aparecida.

CAPELA NA SEDE DO MOVIMENTO SERRA 
OBJETOS EXPOSTOS
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Padre José Damião é o mais novo sacerdote 
da Diocese de União da Vitória - PR

No dia 29 de maio, a Diocese de União da Vitória - PR teve a ale-
gria de ordenar mais um sacerdote para seu presbitério.

Diácono José Damião dos Santos Souza, 33 anos, que vinha 
exercendo o Diaconato na paróquia São Mateus, em São Mateus 
do Sul, foi ordenado padre na mesma paróquia pelas mãos de Dom 
Walter Jorge, bispo Diocesano de União da Vitória.

Natural do Estado da Bahia, e criado em Tobias Barreto - SE, 
Damião chegou na Diocese em 2013, vindo com seminaristas da 
Diocese de Estância - SE, para estudar Filosofia em União da Vitória. 
Previsto para retornar para sua terra para fazer os estudos de Teolo-
gia, conversando com o bispo de sua Diocese, José Damião decidiu 
permanecer e morar no Estado do Paraná, tornando-se membro do 
clero da Diocese de União da Vitória.

Dom Walter Jorge, bispo ordenante, salientou na celebração os 
desafios que o novo padre enfrentou até chegar ao momento do sa-

DOM WALTER JORGE ORDENA 
PRIMEIRO SACERDOTE

cerdócio e expressou sua alegria em poder ordená-lo, 
sendo ele o primeiro padre ordenado por Dom Walter 
Jorge.

IS Carlos e Regina Schmitt comentaram: “Foi com 
grande emoção e muita alegria que aceitamos ser pa-
drinhos do padre Damião no dia 29 de maio de 2021. 
Este dia ficará marcado na história da nossa vida. E 
pedimos a Deus que sempre o conduza pelos melho-
res caminhos. ” 

No dia 18 de junho, na paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro na cidade de São Mateus do Sul 
- PR, os Serranos acolheram seu novo vigário paro-
quial padre José Damião dos Santos Souza.

       
      Distrito 108 – Comunidade Serra Nossa Sra. Do 

 Perpétuo Socorro

Em sua Homilia Dom Walter Jorge, sentenciou:

“O papel do padre nunca muda, ele é sacer-
dote na Pessoa do Cristo, continuando a obra do 
Cristo para todos os tempos, independentemen-
te da situação de cada tempo. Essa missão é 
também de responder a uma necessidade espe-
cífica de cada tempo. Então o sacerdote é o Mi-
nistro da esperança, da alegria do Evangelho, do 
conforto de saber que em Cristo tudo tem segu-
rança, que Deus é sempre a resposta para todos 
os tempos e problemas. O sacerdote é também 
profeta porque ele vai dizer da necessidade de 
conversão. Quanto a crise vocacional sabemos 
que o que cresce mais, segundo os dados dos 
últimos Sensos é o indiferentismo religioso. En-
tão o sacerdote tem essa missão, de primeiro, 
dar testemunho de vida”.
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Fruto da Providência Divina, da Intercessão da Mãe das 
Vocações, de São Junípero Serra, nosso patrono e do tra-
balho de expansão, realizado com a participação de várias 
pessoas, entre elas, alguns sacerdotes vocacionistas, re-
centemente, tivemos a alegria de representar o Presiden-
te Marcílio Augusto e o próprio CNSB, nas celebrações de 
Agregação de duas Comunidades do Movimento Serra, no 
Distrito 155 do Regional Nordeste II.

A Comunidade Serra Nossa Senhora do Carmo, insta-
lada na Paróquia de mesmo nome, na Cidade de Itabaia-
na (SE), cuja fundação ocorrera em 16 de julho de 2019, 
recebeu o Certificado de Reconhecimento, a bandeira do 
Serra e o ícone de São Junípero, durante celebração eu-

Comunidade Serra N. S. Aparecida-cuja fundação oco-
rreu em 28 de janeiro de 2018, recebeu o Certificado de 
Reconhecimento e Agregação ao CNSB, assim como a 
bandeira do Serra e ícone de São Junípero Serra, dia 6 
de outubro de 2021, na “Noite do Serra”, no Dozenário da 
Paróquia-Santuário de N. S. Aparecida, em Aracaju. A ce-
lebração foi presidida pelo Padre José Genivaldo Garcia, 
Vigário Episcopal do Vicariato São Mateus, da Arquidiocese 
de Aracaju, e concelebrada pelo pároco local e assistente 

Mais duas Comunidades Serra Agregadas!
Por: Ginaldo de Jesus – Serra Aracaju

carística ocorrida em 18 de julho de 2021, presidida pelo 
padre Edivaldo Santana, Pároco, Reitor do Seminário 
Propedêutico, Promotor Vocacional da Arquidiocese de 
Aracaju e Assistente Eclesiástico do Serra reconhecido, e 
concelebrada pelo Padre Renato Gomes de Lima, com o 
qual já havíamos criado outras duas Comunidades Serra: 
Nossa Senhora das Dores e Capela.

A Presidente Eliene Canisio e as IS Conceição e Jo-
seane representaram os demais serranos recebendo as 
insígnias. Também participaram da celebração, em sinal 
de apoio à nova CS, Irmãos dos Serra de Aracaju, de 
Santo Antônio e Almas de Itabaiana e Serra N. S. do Bom 
Parto.

eclesiástico do Serra N. S Aparecida, Padre Jadilson An-
drade Santos. 

Participaram da cerimônia de agregação membros 
do Movimento Serra de Aracaju, de Santo Antônio e Al-
mas, Nossa Senhora do Bom Parto e Nossa Senhora do 
Carmo (todos de Itabaiana/SE), e do Serra São João Ba-
tista, localizado em N. S. do Socorro/Sergipe. O CNSB 
foi representado pelo seu Vice-Presidente de Expansão 
José Ginaldo de Jesus.
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Falar de pureza nos dias atuais é uma tristeza imensa, pois vivemos em uma sociedade hedonista e utilitarista. Nesta 
realidade não devemos nos calar, mas falar a verdade; eis que ela deve ser dita, e não ser escondida dentro de uma 
gaveta. “SILERE NOM POSSUM”, isto é, não posso me calar. 

É a virgindade consagrada a mais alta forma de amor sacral ou sacrifical, uma vez que não busca nada para si 
mesmo, mas busca só fazer a vontade do bem amado. Trata-se do verdadeiro amor que está no falar, no agir e no 

olhar. Quando buscamos purificar essas três fases, restauramos o nosso 
próprio caminho espiritual. 

Em verdade “A virgindade é o pico montanhoso do amor, assim como 
o matrimônio é sua colina”. E para ser puro de coração é preciso de 
muita renúncia, até mesmo a de si próprio; e isso para que Cristo possa 
habitar num coração limpo e puro, como a flor da rosa: ‘’Criai em mim 
um coração que seja puro, ó Senhor, e renova em mim um espírito de-
cidido’’ (Salmo 50;10). 

Na vocação devemos caminhar não apenas com a fortaleza, como 
também com sabedoria; contra a perseguição devemos ser fortes e 
contra as ciladas devemos ser sábios. Se caminharmos fortes e sabia-
mente, escaparemos do inimigo e chegaremos a salvo em Sião, onde 
encontraremos a alegria eterna da vocação. 

Liberdade, maturidade e serenidade são pontos que devem con-
dicionar na vida vocacional, assim como elementos também que traz 
uma visão mais ampla de si. Com efeito, a vocação não se revisa, mas 
sim, se motiva. Cristo nos dá a vocação para a vida. 

Enfim, saibamos que vivemos em um mundo que não tem mais res-
peito pelo sagrado, mundo em que o puro se choca com o impuro, por 
causa da prostituição do sagrado, que torna irreverente o reverente. 
Contudo, haja vista que a única limpeza que pode purificar o homem é 
a verdade, busquemo-la na oração, uma vez que ela é o próprio Cristo. 

GABRIEL EDUARDO
“COMORI CUM CHRISTI”

A PUREZA NA VOCAÇÃO
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O Senhor recolhe 
num odre nossas 
lágrimas
 
Somente quem 
sofre sabe o que 
é a oração das lá-
grimas. O coração 

humano, em tantos momentos da 
vida, manifesta sua dor através 
das lágrimas. É sua linguagem, 
são suas palavras. Como é mis-
terioso o país das lágrimas! (Saint 
Exupéry). Elas são o destilar da 
dor. Na Palavra de Deus podemos 
recolher tantos momentos em que 
as lágrimas são colocadas junto 
de Deus. Como uma mãe corre 
para acudir um filho que chora o 
Pai também corre para consolar 
seus pequeninos em suas lágri-
mas, o que nos leva a dizer: ‘as 
lágrimas ainda corriam em nossas 
faces e já havia sorrisos em nos-
sos lábios, tão pronto é o Senhor 
em nos socorrer’. 

O povo de Israel, no seu sofri-
mento, eleva a Deus sua oração 
entre lágrimas: “Junto aos rios 
da Babilônia nos sentávamos e 
chorávamos recordando de Sião 
(Sl). Também os perseguidos pela 
fé elevam suas preces entre lá-
grimas: “O meu pranto é meu ali-
mento, enquanto me repetem in-
sistentes onde está o teu Deus?” 
(Sl 41.4). Vemos Ana, mãe de 
Samuel, chorando no templo por 
causa das humilhações que sofre 
por ser estéril. Suas lágrimas se 
fazem oração e lhe valem o nas-
cimento de um filho (1Sm 1,1ss). 

A destruição do povo nas guerras 
trouxe tanta lágrima que a oração 
se levantou banhada nas lágri-
mas. Deus ouve quando amar-
guram nos sofrimentos. “Chorem 
lágrimas sem fim... pois foi feri-
da virgem filha de meu povo” (Jr 
14,17). “Raquel chora seus filhos 
e não quer consolação, pois não 
existem mais” (Jr 31,15). Mais 
grave foi quando se afastaram de 

Deus pelo pecado e lhes veio o 
sofrimento, fruto do pecado. Nas 
lágrimas sentidas foram ouvidos. 
São as lágrimas de Adão ao ser 
expulso do Paraíso. Sair da pre-
sença de Deus é razão para re-
zar entre lágrimas no caminho da 
conversão. Deus sempre ouve a 
oração e vem em socorro e res-
titui a alegria: De manhã pode vir 
o pranto, mas de tarde vem a ale-
gria. Deus se compadece das lá-
grimas da mãe.

Consolai e sereis consolados.

Jesus, entre as bem-aventu-
ranças, coloca estas palavras: 
“Bem-aventurados os aflitos por-
que serão consolados” (Mt 5,4). 
Consolai os que choram! é o melhor 
modo de ter nossas lágrimas enxu-

“Orações das Lágrimas”
gadas. Quando Madalena chora a 
morte de Jesus diante do túmulo, 
Jesus lhe diz? “Mulher, por que 
choras?” (Jo 20,15). “Ela foi anun-
ciar aos que tinham estado em 
companhia d’Ele e que estavam 
aflitos e chorosos” (Mc 16,10). Je-
sus mesmo é o primeiro a consolar 
quando estamos nos sofrimentos 
e nas lágrimas. Desde que cho-
remos em seu ombro, Ele saberá 
nos afagar. Quantos sofrimentos 
passamos sozinhos, sem ter com 
que desabafar. Ele, o Amigo, está 
sempre à nossa espera, não só na 
Eucaristia, mas também em nos-
so coração, sempre ao alcance de 
nossa oração. É a Ele que nós de-
vemos nos dirigir.

  Diác. sebben
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“Servus Christi Missioni” (Servo 
de Cristo Na Missão)

Dom Fernando Barbosa dos Santos, 
C.M., natural da cidade de Sertânia, 
Pernambuco 5 de março de 1967, 
tomou posse como 4º bispo da Dio-
cese de Palmares (PE), de 2021, em 
uma solenidade marcada pela alegria 
e pela unidade. A cerimônia realiza-
da na Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição dos Montes contou com a 
participação de arcebispos, bispos e 
padres de todo o Regional Nordeste 
2 da CNBB.
Vindo da Prelazia de Tefé (AM), 
porção da Igreja que dom Fernando 

DOM FERNANDO BARBOSA TOMA POSSE 
COMO BISPO DA DIOCESE DE PALMARES (PE)

Barbosa pastoreou durante os últi-
mos 7 anos, o bispo fez uma leitura 
do tempo vivido na Amazônia, onde 
diz ter vivido uma grande experiência, 
“experiência missionária, experiência 
de despojamento, de simplicidade, de 
humildade”.
Após leitura da bula papal, de receber 
o báculo como símbolo do pastoreio 
das mãos do bispo da Diocese de Pe-
trolina (PE), dom Francisco Canindé 
Palhano, Dom Fernando dirigiu suas 
primeiras palavras como 4º bispo de 
Palmares, destacou a alegria, mas 
também a grande responsabilidade 
ao assumir a nova missão em uma 
terra por onde “passaram grandes 
bispos”.
“Recebo uma grande riqueza dada 
pelo Senhor que me confiou uma 
igreja missionária capaz de olhar e 
ser modelo para as demais como 
uma igreja servidora, uma igreja em 
saída e samaritana que contempla o 
rosto do pobre. Sim, uma igreja ca-
paz de amar e perdoar sendo sinal do 
Senhor aqui na Terra”, declarou.

  “Ser bispo tem essa missão 
de agregar, pois a Igreja deve ser 
esse sinal de unidade entre o bispo, 
clero, religiosos, religiosas e fiéis 
leigos. Sinto-me muito feliz em ver 
meus colegas bispos que vieram de 
tantas dioceses porque somos co-
munhão, uma única Igreja conduzida 
pelo Senhor, e aqui estou como servo 
da Congregação da Missão”, disse.
Ao falar sobre a escuta, uma insistên-
cia cada vez maior da parte do Papa 
Francisco, dom Fernando afirma que 
“a escuta nos ajuda a nos inserir na 
comunidade, na Amazônia”. Segun-
do ele, “você chega numa terra 
desconhecida e se torna conhecido 
quando você dialoga com as pes-
soas, quando escuta”, enfatizando 
que “na escuta se fala da vida, se fala 
dos sonhos das pessoas”. É essa ati-
tude de escuta que espera lhe acom-
panhar em sua nova missão na Dio-
cese de Palmares.

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
Presidente do CNSB

No último dia 10 de setembro, uma comitiva do CNSB 
composta por:  IS Marcílio Augusto, Presidente do 
CNSB; IS Hilda Queiroz, Diretora para Formação 
Serra; IS Agenor Gomes, Coordenador Regional 
Nordeste I; IS Lucinha Muniz, Coordenadora do Dis-
trito 102 - Pernambuco; IS Maria Muniz, Presidente 
da Comunidade Serra Palmares.
O Bispo da Diocese de Palmares, Dom Fernando 
Barbosa, C.M., recém empossado, nos recebeu, com 
bastante entusiasmo e apreço, em audiência de cor-
tesia, onde tratamos de assuntos a respeito das Vo-
cações. Apresentamos o Movimento Serra, as nossas 
necessidades, atividades, entregando vasto material 
sobre o Movimento Serra, inclusive os livros dos 50 
e 60 anos e nos colocamos a disposição da Diocese.

 ” Mais uma vez reafirmo que para mim foi uma surpresa ser nomeado como bispo para a diocese de Palmares, 
e espero muito também escutar. Primeira coisa é a gente chegar com o coração aberto para acolher as pessoas que 
estão lá, sejam os padres, as religiosas, os religiosos, os diáconos, seminaristas, os leigos. Então, como é importante 
chegar com o coração tranquilo, aberto, para acolher todos. Chego em Palmares, como pastor humilde, simples e que 
escuta às pessoas. Diante do processo de escuta, nós vamos traçando as nossas linhas pastorais, no diálogo com a 
sociedade, com as autoridades, porque isso é muito importante”.  Afirmou também que teve um certo conhecimento do 
Movimento Serra durante seus estudos teológicos no Instituto Regional de Pastoral, em Belém do Pará.

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz
Presidente do CNSB

Conselho Nacional Serra do Brasil, 
visita Dom Fernando Barbosa, bispo 
da Diocese de Palmares-PE.
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Enquanto o Distrito 155 – Aracaju 
(SE) foi o único que conseguiu realizar o 
Encontro de Formação e Espiritualidade 
Serra (EFE), no ano 2021, antes da Pan-
demia do Coronavirus, em 8 de março, o 
Distrito 109, do Regional Norte, situado 
em Belém do Pará, foi o primeiro a realizar 
o EFE, na modalidade presencial, no qua-
se pós-pandemia, dia 11 de setembro 
de 2021. Realmente, foi um encontro 
magnífico! Um encontro extraordinário, 
não somente pela alegria do reencontro 
presencial, mas, sobretudo, pela organi-
zação, pelo conteúdo e desempenho dos 
participantes. Foi um encontro completo, 
pois a programação constou de oração, 
formação, reflexão, celebração, teste-
munhos e congraçamento. De tudo um 
pouco.

A programação iniciada às 7h30, com 
a acolhida aos participantes, no Centro de 
Evangelização Nossa Senhora do Carmo, 
na Cidade Velha de Belém, seguida de um 
gostoso café da manhã, gentilmente pre-
parado pelas Irmãs Serranas das Comu-
nidades Serra (CS) Belém-Fátima, Batista 
Campos, Castanheira e Belém-Mater, co-
munidades estas que tiveram represen-
tantes no EFE, foi até às 18 horas, com 

Encontro de Formação em Belém!
Por: Ginaldo de Jesus-Serra Aracaju

a Missa de encerramento. Na abertura, 
entrada das bandeiras, conduzidas pelos 
presidentes das Comunidades Serra; en-
trada das imagens de São Junípero Serra, 
de N. S. de Nazaré e de N. S. Aparecida, 
levadas pelo casal Coordenador Distrital, 
Adriana Simões e Neudson, Osley e 
Joaquim, Coordenadores Regionais e o 
casal Magna e Ginaldo, representando o 
CNSB, respectivamente, os quais em ato 
contínuo fizeram uso da palavra de boas 
vindas aos participantes. 

A programação foi sequenciada com 
as Orações Iniciais, inclusive a oração 
do Terço Vocacional, cantado pelo casal 
Ginaldo e Magna. Logo em seguida a 
reflexiva palestra proferida pelo padre 
Evandro Rosendo Favacho do Carmo, 
providentino do Instituto da Divina Provi-
dência, da Arquidiocese de Belém, com o 
tema “Caridade, partilha e compromisso 
no exercício da fé”. Ao final da sua fala o 
padre Evandro nos emocionou ao declarar: 
“Os Serranos são pais e mães da gente 
(referindo-se aos seminaristas e sacerdo-
tes). Fui acompanhado desde o início pelo 
Serra”. 

A parte da manhã foi encerrada com 
belíssimos e emocionantes testemunhos 

de seminaristas e de irmãos e irmãs serranos, 
os quais enalteceram a importância do Movi-
mento Serra em suas vidas e na caminhada 
cristã e vocacional.  

Na parte da tarde, após o almoço, tivemos 
a palestra “formação” sobre “O Movimento 
Serra: Carisma, Objetivos e Espiritualidade”, 
proferida pelo IS José Ginaldo de Jesus, do 
Serra Aracaju e Vice-Presidente de Expansão 
do CNSB, a qual fora intercalada com belís-
simas apresentações teatrais pelos membros 
das CS presentes, com os seguintes temas: 
Vocação Sacerdotal (Serra Belém-Fátima), 
Vocação Matrimonial (Serra Castanheira) e 
Vocação do Leigo na Igreja (Serra Batista 
Campos), além dos Testemunhos de perseve-
rança pelos membros do Serra Belém-Mater. 

O extraordinário EFE de Belém foi con-
cluído com a fala da Coordenadora Distrital, 
Adriana Simões, do casal Coordenador Regional, 
Joaquim/Osley, dos presidentes das CS pre-
sentes, a leitura da mensagem do Presidente 
do CNSB, Marcílio Augusto, pelo IS Ginaldo de 
Jesus, assim como das mensagens enviadas 
pelos IS Ulysses Sebben e Alcides Dachery, 
quando todos se deslocaram para a belíssima 
e histórica Igreja Nossa Senhora do Carmo, 
localizada ao lado, onde ocorreu a santa mis-
sa, com o encerramento oficial do magnífico 
encontro. A missa de enceramento foi presidi-
da pelo padre Tiago, da Comunidade Católica 
Sementes do Verbo e concelebrada pelo pa-
dre Edney, Reitor do Seminário Providentino, 
contando ainda com a participação de vários 
seminaristas e irmãos e irmãs da Comunidade 
Católica Sementes do Verbo, que atualmen-
te administram o Centro de Formação Nossa 
Senhora do Carmo.
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Noutro dia, estava eu com meu 
amigo Omar, num restaurante, e 
vimos um vinho daqueles bons e 
caros. O garçom logo perguntou 
se queríamos daquela safra pra 
acompanhar o pedido. E o meu 
amigo, sem pensar duas vezes, 
disse

“Mete o saca-rolha!”.
Depois de dar boas risadas 

com aquela expressão, ele me 
contou que a frase servia pra 
vida. Que, tempos atrás, tinha 
perdido um grande amigo, que 
tinha uma grande adega com 
vinhos caríssimos, e deixava os 
vinhos lá, sem abrir. Certo dia, 
ele morreu num acidente e a es-
posa acabou se casando com um 
cara mais jovem, que consumiu 
toda a adega em tempo recorde.

Depois disso, meu amigo co-
meçou a perceber quantas vezes 
na vida ele desperdiçava opor-
tunidades, deixando pra depois. 
Sendo que o depois pode nem 
existir.

Fiquei refletindo sobre isso e 
hoje quero lhe perguntar: Quan-
tas oportunidades você desper-
diça se preparando, sem entrar 
em campo? Quantas roupas 
deixou de usar esperando a oca-
sião especial? Quantas atitudes 
deixou de tomar, acreditando que 
sempre existiria a semana que 
vem, adiando seus sonhos?

“METE O SACA-ROLHA”!

Por isso, a dica é “Mete o sa-
ca-rolha!”.

Abra a garrafa de sonhos, 
tome as atitudes que precisa to-
mar, pare de procrastinar achan-
do que a vida é eterna e que você 
vai ter todo o tempo do mundo 

pra tentar, cair, errar e seguir em 
frente.

“Mete o saca-rolha!” é uma 
filosofia de vida pro meu ami-
go Omar, que diz que nunca viu 
carro-forte seguindo carro fune-
rário. Pra mim, é uma frase ins-

piradora.
Não deixe os bons vinhos pra 

amanhã. Não espere pra agir se 
a hora é agora e não desperdi-
ce seu tempo acreditando que 
amanhã dá pra fazer diferente.

O que a gente tem é hoje. En-
tão, mete o saca-rolha e segue 
em frente!!!!

Autor desconhecido “

Reflexão:
• Aos membros do Movi-

mento Serra, e você serrano (a) 
está desperdiçando oportunida-
des enchendo a adega ou está 
bebendo o vinho da causa voca-
cional? Ou seja, partilhando sua 
amizade, sua disponibilidade, 
seu trabalho e sua dedicação.

• Aos diretores, coordena-
dores e presidentes, você como 
coordenador abre um vinho para 
estimular e motivar seus coorde-
nados, permitindo possam beber 
do seu vinho para promover a 
união como medida de cresci-
mento do Movimento Serra ou 
continua mantendo sua adega fe-
chada? Pense nisso.

A mensagem. Recebi esta 
mensagem através do jornalzin-
ho “Serrinha! Edição nº 96 de ja-
neiro e fevereiro de 2018, da co-
munidade Serra de Passo Fundo. 
Nessa pós pandemia, acredito 
que seja uma ótima reflexão para 
o recomeço. Por isso, pense nas 
reflexões.

                    IS. Luiz Albino
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No caminho da formação inicial 
dos candidatos ao ministério presbite-
ral, encontra-se também o “empenho 
missionário que contribua para firmar 
a convicção de que a missão é o co-
ração da Igreja” (CNBB: Diretrizes 
para a Formação dos Presbíteros da 
Igreja no Brasil, 120f).

Nossa Arquidiocese contempla um 
espaço privilegiado para esse aspec-
to da formação presbiteral, ou seja, a 
Ação Missionária Ribeirão Preto/Ma-
naus e Itacoatiara: na Arquidiocese 
de Manaus atendemos as duas paró-
quias e, na Prelazia de Itacoatiara, a 
uma paróquia. Temos, portanto, três 
padres da nossa Arquidiocese atuan-
do missionariamente na Amazônia.

Em princípio, nosso Plano de For-
mação Inicial contempla a presença 
de nossos seminaristas nessa Ação 
Missionária, a saber: os seminaristas 
do Propedêutico pelo espaço de 15 
dias e os seminaristas do Ano Pasto-
ral pelo espaço de dois meses. Com 
a pandemia, não foi possível cumprir 
plenamente esse aspecto do Plano.

Surgiu uma emergência na Pa-
róquia Nossa Senhora Consoladora 
dos Aflitos, a que atendemos em Ma-
naus. O padre Luís Fernando Carnie-
lli Gataroso, que atuava como pároco 
nessa paróquia, foi acometido pela 
Covid-19, e as consequências da in-
fecção exigiram que ele voltasse da 
missão em Manaus.

Em nossa Equipe Missionária, 
discernimos o seguinte: enviar pa-
dres para um ou dois meses, a fim 
de atender à referida Paróquia, até 
podermos enviar um novo pároco. A 
Equipe sugeriu que o padre Marcus 
Vinicius iniciasse esse trabalho. Mas 
o seminário como ficaria? Surgiram, 

AÇÃO MISSIONÁRIA RIBEIRÃO 
PRETO/MANAUS E ITACOATIARA

A MISSÃO NA FORMAÇÃO INICIAL
então, duas propostas: o padre Mar-
cus iria a Manaus, por um mês, e 
deixaríamos um padre formador no 
Seminário, ou o padre Marcus levaria 
os seminaristas.

Padre Marcus e eu refletimos so-
bre a situação de pandemia, os riscos 
que se corria; foi determinante o fato 
de que a situação da pandemia, em 
Manaus, estava melhor do que a si-
tuação aqui. Decidimos, então, que 
padre Marcus iria para Manaus com 
os seminaristas, seguindo todos os 

protocolos sanitários na ida, na per-
manência lá e no retorno a Ribeirão 
Preto. Assim, os seminaristas do Pro-
pedêutico deste ano fizeram a expe-
riência missionária na Arquidiocese 
de Manaus, atuando nas duas paró-
quias. Tal experiência eles relatam 
nesta publicação. Experiência regis-
trada na existência de cada um de-
les. Agradeço ao padre Marcus e aos 
seminaristas pela disposição para o 
serviço missionário.

Dom Moacir Silva
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É TEMPO DE MISSÃO
A arquidiocese de Ribeirão Preto mantém 

projeto em Manaus, enviando missionários 
para anunciar a boa nova de Jesus Cristo à 
Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Afli-
tos, localizada no bairro da Betânia, e à Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, em Careiro da 
Várzea. O projeto realiza anualmente a ida dos 
seminaristas do propedêutico, com a missão 
de conhecer a realidade do Amazonas e cola-
borar com a Igreja de Manaus.

Todo homem, ao se tornar padre, tem 
conhecimento da sua missão de evangelizar 
e, com o projeto missionário Ribeirão Preto/
Amazonas, tal tarefa é posta à prova, levan-
do os alunos a águas mais profundas. Esse 
mergulho representa conhecer um povo que 
anseia pela palavra de Deus e precisa desses 
missionários, para anunciar a boa nova a eles, 
para batizar suas crianças, e fazer toda a ca-
tequese e, assim, um dia, poder se casar ou 
quem sabe até se tornar um(a) religioso(a) ou 
padre.

A missão não é somente levar a palavra 
de Deus, mas também realizar ações sociais 
como distribuir cesta básica, orientar a popu-
lação ribeirinha sobre o cuidado com a saúde. 
A presença do padre ainda leva uma palavra de 
consolação, de esperança, por meio de acon-
selhamentos, a pessoas que se encontram em 
um período conturbado. Ao ver o grupo do se-
minário, todos os anos, ir a Manaus é possível 
observar que ainda existem pessoas que se 
colocam no lugar do outro e sabem que exis-
te essa necessidade de evangelização dessa 
população carente. Também é a oportunidade 
para que os seminaristas conheçam o projeto 
e, assim, são chamados a ser missionários. A 
coragem desses jovens que se dispuseram a 
viajar, durante a pandemia, para longe de suas 
casas, encarando outra realidade, revela uma 
força interior e um anseio por evangelizar. Eles 
escutam e colocam em prática o que Jesus diz 
no Evangelho de Marcos: “Ide por todo o mun-
do, pregai o Evangelho a toda criatura”.

Rezemos sempre pelas vocações sacer-
dotais, para que sempre sejam enviados ope-
rários para todos os lugares. Rezemos sem-
pre por todos aqueles que estão dispostos à 
missão, não somente padres e seminaristas, 
os leigos também podem fazer essa experiên-
cia de anunciar a boa nova além de suas fron-
teiras, pois, independente do tempo, a missão 
não pode parar. 

“Ide, pois, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a 
observar tudo quanto vos mandei. E eis que 
Eu estou convosco todos os dias, até ao fim 
do mundo. (Mateus 28,19-20).

(Texto extraído da Publicação “Diário da 
Missão”)

Colaboração IS. João Rodini Luiz
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Nossa Missão e Carisma “SERRANO” é rezar, orar e pedir/
interceder pelas Vocações, todas as Vocações ao SENHOR!

Sabemos que as VOCAÇÕES surgem no/do berço Familiar e 
na/da Catequese doméstica, por isso a FAMÍLIA é tão importante 
para a primeira formação no/do desenvolvimento da FÉ da criança 
desde bebê até a sua total formação em Família!

Também sabemos e cremos que as nossas orações vão para 
além dos mares, isto é, elas são conduzidas pelo ESPÍRITO SAN-
TO DE DEUS, que As Leva para onde ELE QUER, A HORA QUE 
DESEJA instituir toda a Missão Vocacional!

Por isto é tão importante o nosso compromisso de AMOR, DE-
DICAÇÃO PELAS COISAS DE DEUS QUE NÃO É POR ACASO, 
É PROVIDÊNCIA e ELE sabe que pode contar conosco nessa 
Missão Vocacional, ELE nos escolhe e nos chama!

Que Nossa Senhora Mãe e Rainha dos Vocacionados e que 
São Junípero SERRA continuem ouvindo as nossas preces e in-
tercedendo a JESUS CRISTO SACERDOTE SUPREMO! Amém.

 
Assim, podemos ler abaixo e ver que nesses últimos anos des-

se século XXI há um aumento de Seminários e de Formações na 
África, tanto diocesano como de Ordens, Irmandades e de Con-
gregações, como abaixo:

 
  A Igreja Católica na Nigéria é parte da Igreja Católica 

Universal, em comunhão com a liderança espiritual do Papa, em 
Roma, e da Santa Sé. Atualmente encontra-se dividida em duas 
linhas religiosas: os muçulmanos habitam o norte, e os cristãos o 

UM POUCO SOBRE 
AS VOCAÇÕES!

sul e oeste. Entre as muitas tribos da região, os ibos são predo-
minantemente católicos.

Frequentemente ocorrem violentos ataques de muçulmanos 
contra os cristãos. Em sua visita ao país, no ano 1998, o Papa 
São João Paulo II descreveu o povo nigeriano como entusiasma-
do, fervoroso e fiel. 

Não há estatísticas oficiais sobre a filiação religiosa, devido à 
sensibilidade do tema na sociedade. Tanto os cristãos, quanto os 
muçulmanos alegam constituir a maioria no país.

A Nigéria é o país em que se formou o grupo jihadista Boko 
Haran, no ano 2002, inicialmente como uma seita, e em 2009 
como grupo terrorista. A opressão muçulmana se tornou o tipo de 
perseguição mais dominante na Nigéria, sendo que em boa parte 
das vezes essa violência é instigada pelo Boko Haram.

O grupo tem realizado uma campanha sistemática contra o 
Estado nigeriano, alvejando especificamente cristãos de diferen-
tes denominações em suas ideologias, retóricas e ações com 
a intenção de estabelecer um Estado Islâmico. A organização 
terrorista também se encontra ativa em países vizinhos atual-
mente, como Camarões, Chade e Níger. 

Vale lembrar que os católicos não são os únicos alvos de 
terroristas muçulmanos no país; as igrejas protestantes tam-
bém são vítimas das atrocidades islâmicas. Os países que po-
dem ser considerados “os mais católicos” são quinze, e somam 
mais de 64% de batizados, isto é, 830 milhões de pessoas.

A África o continente mais dinâmico, a Europa perde fieis:  Os 
fiéis católicos no mundo continuam a aumentar de ano em ano, 
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embora com mais lentidão do que no passado.
A África é o continente com o maior crescimento de batizados 

de 2010 a 2016, enquanto que a Europa registra uma diminuição 
de fieis. Estas são as informações apresentadas pelo Anuário 
Pontifício 2018 e pelo Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, re-
digidos pelo Departamento Central de Estatísticas da Igreja.

Segundo informações do documento, diminui sensivelmente o 
número de padres, religiosos e seminaristas.

A África conta com 17,6% dos católicos de todo o mundo e se 
caracteriza pelo maior incremento entre os anos 2010-2016.

Os fieis, de fato, passaram de pouco mais de 185 milhões a 
mais de 228 milhões, ou seja, com aumento de mais de 23%. O 
país com o maior número de batizados é a República Democrática 
do Congo com mais de 44 milhões, seguido pela Nigéria com 28 
milhões de católicos.

Enquanto que no Velho Continente, constata-se uma dimi-
nuição de 0,2%, mesmo contando com quase 22% da população 
católica mundial. Quatro são africanos (República Democrática do 
Congo, Nigéria, Uganda e Angola), outros quatro encontram-se no 
continente americano (Brasil, México, Estados Unidos e Colôm-
bia), dois na Ásia (Filipinas e Índia) e cinco da Europa (Itália, 
França, Espanha, Polônia e Alemanha).

A Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN) financiará 
a construção de um muro ao redor do Seminário Good Shepherd 
da cidade de Kaduna (Nigéria). Em Angola, o Seminário Maior de 
Cristo Rei abre no ano de 2021 com quase 400 estudantes.

Os desafios atuais da sociedade e da Igreja exigem uma For-
mação multidisciplinar dos futuros sacerdotes, afirmou o Arcebis-
po do Huambo, em Angola, D. Zeferino Zeca Martins, no ato que 
marcou a abertura do ano letivo 2021, no Seminário Maior de Cris-
to Rei.

Fundado a 18 de setembro de 1947, o Seminário Maior Inter-
diocesano de Cristo Rei, na Arquidiocese do Huambo, vai contar 
neste presente ano letivo (2021), com 399 Seminaristas, prove-
nientes das dioceses de Kuito-Bié, Ondjiva-Cunene e Huambo, 
para as secções de Filosofia e Teologia.

Na Missa de abertura do novo ano letivo o Arcebispo do Huam-
bo, D. Zeferino Zeca Martins, perspectivou melhor formação dos 
futuros obreiros da Igreja em relação aos anos anteriores.

Solicitou as instituições públicas, privadas, pessoas singulares 
e benfeitores a prestarem atenção aos Seminários existentes no 
País, por serem a garantia da Igreja e da sociedade em geral.

Aos futuros sacerdotes, o prelado apelou no sentido de se 
dedicarem à formação acadêmica e religiosa, para que sejam 
acolhidos ao nível da instituição de ensino, homens íntegros, ca-
pazes de responderem às novas exigências da evangelização e 
do País.

Apesar das dificuldades impostas pela Covid-19, todas as con-
dições estão criadas para o arranque do novo ano letivo, como fez 
saber o Padre Firmino David, Reitor do Seminário de Cristo Rei, 
Secção de Teologia. 

Para os futuros Sacerdotes as bases para mais um ano letivo 
estão lançadas, Deus é a força e a esperança para a concreti-
zação do chamamento, porque “a messe é grande, mas os tra-
balhadores são poucos”.

Novo Seminário na Tanzânia para atender florescimento de 
vocações: O Seminário Maior de Nazaré, inaugurado na Dioce-
se de Kahama, acolherá seminaristas de todo o país e suprirá a 
falta de vagas nos outros Seminários Arquidiocesanos, que agora 
estão totalmente lotados. Nos últimos dez anos, o florescimento 
das vocações foi incentivado pela maior presença de sacerdotes 
e bispos autônomos.

Na Tanzânia, nação da África Oriental, toda a Igreja está em 
festa pela abertura de um novo Seminário Maior.

A alegria, porém, não vem somente pela inauguração ocorrida 
há poucas semanas, uma estrutura na Diocese de Kahama que 
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acolherá 500 seminaristas: a emoção também é gerada pelo 
fato de que em todo o país as vocações continuam a florescer 
incessantemente.

Há pelo menos dez anos, de fato, o número dos que que-
rem se entregar a Deus tem crescido exponencialmente, 
fazendo com que se esgotem as vagas disponíveis nos Se-
minários Maiores locais existentes em cada arquidiocese. É 
por isso que a Conferência Episcopal do país investiu enormes 
energias e fundos para a construção do Seminário Maior de 
Nazaré.

A serviço de todo o país:  Padre Leonard Maliva, pároco na 
região de Ismani e vice-presidente da União Apostólica do Cle-
ro da Conferência Episcopal da Tanzânia, afirma que o mais 
recente seminário será nacional: “Cada diocese enviará pelo 
menos quatro seminaristas para estudar aqui. A estrutura leva 
o nome da Família de Nazaré com o objetivo de fazer com que 
todos se sintam como se estivessem em casa, mesmo que 
venham de outras partes da Tanzânia”.

Sacerdotes, exemplo para novas Vocações: O aumento das 
vocações, que levou os bispos a construir o novo Seminário 
Maior, deve-se, em parte, a dois fatores: o aumento das dioce-
ses e das paróquias: “Há alguns anos as paróquias - explica 
padre Maliva - eram poucas, mas muito grandes em extensão, 
e os fiéis, especialmente nos povoados, viam os sacerdotes 
uma vez por mês. Agora que os padres são mais numerosos e 
mais presentes, os jovens podem ter diante dos olhos o exem-
plo concreto da sua vocação. A evangelização está mais próxi-
ma do povo”.

Menos Missionários, mais Padres Diocesanos: Mas na 
base do florescimento das vocações juvenis também ocorre 
uma reversão de tendência: a diminuição da presença de mis-
sionários de outros países, especialmente os ocidentais, e o 
aumento do número de sacerdotes diocesanos e bispos tanza-
nianos. “Isso significa – observa Padre Maliva - que os jovens, 
tendo sob seus olhos padres africanos, compreenderam que 
também para eles esse caminho é possível. Antigamente se 
pensava que era um caminho reservado para brancos que 
vinham de fora”.

Jovens, motor das Vocações:  Uma surpresa positiva é tam-
bém a idade de quem quer ser sacerdote: são bastante jovens, 
muitos são alunos do ensino secundário. As vocações adul-
tas são quase inexistentes, mesmo que recentemente tenham 
florescido entre estudantes universitários e jovens graduados. 

Sinal tangível de uma Igreja cada vez mais viva e em completa 
evolução.

Angola - Diocese do Sumbe tem novo Seminário de Teologia
A Diocese do Sumbe em Angola ganhou no segundo domingo 

do advento (06/12) um Seminário de Teologia, fiéis manifestam ale-
gria com a inauguração do espaço vocacionado na preparação de 
futuros sacerdotes.

São Carlos Lwanga é o nome do mais novo Seminário de Teo-
logia, na diocese do Sumbe. O Seminário dedicado aos Mártires 
de Uganda junta – se assim, aos Seminários Maiores de Teolo-
gia nas dioceses de Benguela, Huambo, Luanda e Lubango. Com 
esta inauguração aumentam as possibilidades de formação de no-
vos sacerdotes na Conferência Episcopal de Angola e São Tomé 
(CEAST).

“Precisa – se de Sacerdotes que levem os fiéis ao caminho da 
santidade, padres que sejam devidamente formados e comprome-
tidos com a fé, com o evangelho e caridade”, disse o bispo da Dio-
cese do Sumbe D. Luzizila Kiala, no ato de inauguração. O Ano 
formativo 2020/2021 no Seminário Maior de Teologia São Carlos 
Lwanga é inaugurado com 38 seminaristas de diferentes Dioceses 
da CEAST.

O Reitor do Seminário ora inaugurado, padre Anacleto Monteiro 
agradeceu a todos que se empenharam para que o sonho se tor-
nasse numa realidade. O Seminário está localizado na Missão de 
Nossa Senhora das Dores, município da Quibala/Angola.

                                                        IS. Suzana Bielinsk

Referências de pesquisa e fotos:
-Coordenador Distrital do Distrito 59 – Rio de Janeiro
https://combonianos.org.br/lugares-onde-estamos-no-mundo/
-Aqui pode ver com facilidade. No computador é melhor ainda 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_em_%C3%81frica
-Novo Seminário na Tanzânia para atender florescimento de 
https://www.vaticannews.va › igreja › news › tanazania-...
-Angola - Diocese do Sumbe tem novo Seminário de Teologia ...
https://www.vaticannews.va › africa › news › angola-di...
-O Período Propedêutico - Vaticano
https://www.vatican.va › ccatheduc › documents › rc_c...
-À Comunidade do Pontifício Seminário ... - The Vatican
http://www.vatican.va › speeches › january › documents
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Foi a partir de uma sugestão feita pelo IS José Ginaldo de 
Jesus, Vice-Presidente de Expansão do CNSB, ao Padre Carlos 
Alberto Assunção, pároco da Paróquia Santa Teresinha do Me-
nino Jesus e a Sagrada Face, da cidade de Lagarto (SE), para 
rezar o Terço Vocacional naquela paróquia, dia 29 de agosto, 
encerrando a programação do Mês Vocacional, que surgiu a Co-
munidade Serra Santa Teresinha, tendo como ponto de encontro 
a referida paróquia. Ao final da missa o IS Ginaldo de Jesus fez 
uso da palavra, explicando aos fiéis presentes, o que é Movi-
mento Serra, e provocou o Padre Alberto, para criação do Serra 
naquela paróquia. O padre aceitou e em ato contínuo nomeou a 
paroquiana Amélia Beatriz como coordenadora.

A partir desse dia iniciou-se o processo de “recrutamento” 
e cadastramento das pessoas interessadas em fazer parte do 
Movimento Serra daquela comunidade. O profícuo e eficiente 
trabalho realizado pela coordenadora (hoje, presidente do Serra 
Santa Teresinha), contou com a importante colaboração do IS 

Criada a Comunidade Serra Santa Teresinha
Por: Ginaldo de Jesus – Serra Aracajú

José Antônio de Jesus, do Serra Lagarto, fundado em 1977, 
que também é membro daquela comunidade paroquial. 

No dia 3 de outubro, após o encerramento da Festa de 
Santa Teresinha naquela paróquia, com abertura do Mês Mis-
sionário, pelo Bispo Diocesano, Dom Geovanni Crippa, lá 
estivemos, eu e a IS Magna, do Serra Aracaju, para a ins-
talação oficial, com juramento dos novos membros, bênção 
sacerdotal, conforme prevê o Diretório do Serra do Brasil, e 
distribuição de um kit, contendo o Devocionário Vocacional 
Serra, o folheto do Rosário Vocacional, um folheto explicativo 
sobre o Movimento Serra do Brasil e o folheto com as orações 
oficiais do Serra aos vinte e três novos serranos. 

A Comunidade Serra Santa Teresinha pertence à Dioce-
se de Estância (SE), e está sob a jurisdição do Distrito Serra 
155, no Regional Nordeste II. Oremos pela perseverança de 
todos nós, serranos!              

DIA DO SERRANO EM  PELOTAS
No dia 28 de agosto último, considerado o “Dia 

do Serrano” por ser aniversário da morte de São 
Junípero Serra, patrono do Serra Internacional, os 
membros da Comunidade Serra de Pelotas, reuni-
ram-se numa Santa Missa Vocacional em ação de 
graças pela data, na capela do Seminário Arquidio-
cesano São Francisco de Paula, quando compare-
ceram 16 irmãos e irmãs, liderados pelo presidente 
Valmor Costa Beber.

 A celebração Eucarística foi presidida pelo 
padre Hamilton Centeno, assistente espiritual da 
comunidade e reitor do Seminário que, na homilia 
destacou a colaboração do Serra junto àquela casa 
de formação e no Serviço Vocacional, amigo do Mo-
vimento desde quando era seminarista.

Na abertura, o Is Alcides Dachery, ex-presidente 
do CNSB e atual Diretor do EFE, expos os motivos 
desta Santa Missa, destacando a alegria do reen-
contro após dois anos de pandemia.

Também esteve presente na celebração o pa-
dre Silfredo Hansen, já idoso, cadeirante, muito amigo do Movimento Serra.

Ao final, o presidente Valmor Beber, agradeceu a presença de todos, externando sua alegria por ver novamente o grupo 
reunido, depois de tanto tempo sem encontros por causa da Covid – 19.

Foi um momento único e feliz, pelo reencontro e congraçamento entre os irmãos e irmãs.
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A c o n t e c i m e n t o s 

A três anos atrás, caminhada vocacional com o 
serrinha São Miguel Arcanjo no Pinhão do Borba 
zona rural distrito 113, e retiro após o almoço.

Em 04/08/2021, o presidente Valmor e o casal Alcides e Eni 
com o Padre Hamilton, Reitor e assistente espiritual. Opor-
tunidade em que foi visitá-lo e felicitá-lo pelo seu dia e para 
tratar da retomada das atividades da Comunidade Serra, de 
Pelotas.

Posse da nova diretoria da Comunidade Serra de Planaltina - GO, 18/07/2021, que contou a presença do 
Pe. Lúcio, filho da presidente IS. Rita, que veio de Lisboa para prestigiar sua mãe e Pe. Darci Neres.
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A c o n t e c i m e n t o s  I I 

Comunidade Serra Jesus de Nazaré, ini-
ciando seus encontros para rezar pelas vo-
cações, neste mês dedicado as vocações.

Essa foto é da Comunidade Serra de Santo Antão, em Vitória de 
Santo Antão. Estão em fase de formação do grupo para iniciar a 
formação da Comunidade Serra Mirim.

Dia 16/8, carreata e Missa Vocacional, realizada pelo Movimento Serra Aracaju, Itabaiana Santo Antônio, Itabaiana 
N.S. do Bom Parto e Itabaiana N.S. do Carmo, em parceria com o Movimento de Cursilhos de Cristandade, na cidade 
de Itabaiana.

A Comunidade Serra do Jardim São Paulo, encontra-se um tanto triste, pois o Padre, Mons. Sérgio Pereira, renun-
ciou ao Vicariato da Paróquia de São Paulo Apóstolo e consequentemente a Assistência Eclesiástica da Comu-
nidade Serra, em virtude de ter solicitado ao nosso Arcebispo, uma licença de 6 meses, Ano Sabático, o qual foi 
concedido. Rogamos a Deus que Ele continue abençoando Pe. Sérgio, com muita Paz, Luz e Sabedoria, nesse seu 
período de recolhimento. Rezemos polo Pe. Sérgio Pereira

Hoje, dia 29/08/2021  a Comunidade Serra do Jardim São Paulo/PE, 
participou da celebração da Santa Missa celebrada pelo novo As-
sistente Eclesiástico, Mons. João Carlos, em honra de São Junípero 
Serra e comemorando o dia do membro do Movimento Serra. Na 
ocasião foi distribuído e rezada a oração pelas Vocações, pelo Mem-
bro Serra e pelos Sacerdotes. Foi distribuído também o cartaz com 
a estampa “ Eu preciso de você”. Sempre avante, jamais retroceder!
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A c o n t e c i m e n t o s  I I I 

Participação em homenagem do MOVIMENTO SERRA JARDIM 
-RECIFE, na celebração em ação de graças, pelo dia do diácono 
permanente VAVÁ da nossa PARÓQUIA e celebração de 7 anos 
de sua ordenação Diaconal.

Diácono Sebben e serranos de União da Vitória em noite 
de Vigília Vocacional, véspera do Dia do Padre,  20h  na 
Catedral (03/08/2021).

CS jovem em formação na paroquia São José, de Antônio Olinto, diocese 
de União da Vitoria

Comunidade Serra Nossa Senhora 
dos Remédios, reúne todas segun-
das-feira para rezar pelas vocações, 
ontem comemoraram o aniversário 
da presidente Vanda.

Movimento Serra Bra-
sil presente na visita 
da nossa Padroeira 
Santana a comunida-
de São Benedito Ba-
rra do Piraí RJ.

Missa em Campo Mourão PR com Pe. Jurandir, IS 
Jorge e Lurdes Tonet,  Aparecido e Cleire Arcain. 
Pelos Padres, no dia de S. João Vianney

Dom João Maria Messe com os seminaristas, cele-
brando 33 anos de seu episcopado 14/08/21

Reunião SERRA em Potim, no dia 22/09, com presença 
da IS Célia Regina S Queiroz, de Brasília, DF

Movimento SERRA de vitória de santo antão participou da cele-
bração no dia de São Lourenço junto com os nossos diáconos 
da paróquia. (10/08/2021)
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A c o n t e c i m e n t o s  I V 

Aproveitando o mês vocacional para iniciarmos nossas re-
uniões presencias, não com o número completo de mem-
bros, mas foi gratificante.  Camomilas Vocacionais 518, dia 
12/08/2021

No dia 19/07/2021 a Comunidade Serra Santa Terezinha 
rezou o terço na rádio Sintonia do Vale

Em 02 /08 estive na rádio Sintonia do Vale rezando o santo 
terço e falando do Movimento Serra. O casal da Comunida-
de Serra Santa Terezinha e Camomilas Vocacionais abrindo 
as atividades do mês de agosto. Ambas de Volta Redonda 
RJ. Foi magnifico.

Nos dias 26, 27 e 28 de agosto a Comunidade Serra Imacu-
lada Conceição em Moreno – PE, realizou o Tríduo a São 
Junípero Serra, com participação de Seminaristas e serra-
nos.

No dia 30 de abril de 2021, foi ordenado sacerdote na igreja matriz de São Joaquim da Barra SP, Darry Everson de Cam-
pos. A Comunidade Serra de São Joaquim da Barra SP, teve participação importante neste evento e na formação.

No sábado dia 25 de setembro deste ano, 
Dom Adair Jose Guimaraes, ordenou Diáco-
no o Seminarista Danilo. As comunidades 
Serra de Formosa e Formosinha, participa-
tam, organizando o almoço de recepção.
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A c o n t e c i m e n t o s  V 

Estas fotos são da ordenação Diaconal de Mayron José Alexan-
dre Pereira, aconteceu na paróquia São Sebastião em Resende 
Rj, ocorrida hoje dia 11/09/2021

No dia 13/09/2021 a Comunidade Serra Jesus de 
Nazaré rezou o santo terço na rádio Sintonia do Vale

Ordenação presbiteral. Bráulio Lobo da Silva, ocorrida em 18/09/2021. Participação da comunidade serra São José. 
Diocese de São José dos Pinhais Paraná

Missa de ação de graças 30 anos, comemorado em 08 de setembro, da 
comunidade serra São José Distrito139.  Diocese de São José dos Pinhais 
Paraná. Celebrada por nosso Bispo Dom Celso Antônio MARCHIORO. E 
concelebrada pelo assistente espiritual do Serra São José padre João Ba-
tista, reitor do Seminário Diocesano Maria Mãe da Igreja com participação 
dos serranos

A primeira missa em 12/09/2021 do novo sacerdote padre 
Gutierrez que veio aqui em santo Antônio do Amparo para 
celebrar por ter trabalhado aqui como seminarista o ano de 
2018 e 2019. Foi a primeira missa do padre Gutierrez na nos-
sa cidade Santo Antônio do Amparo MG  e paróquia  San-
tuário santo Antônio de Pádua.
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Dom Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil, em visita ao Serrinha de Pinda-
monhangaba (SP), em novembro de 2014. O Serrinha existe 
graças ao Pe. Vitor Hugo e ao IS Cristino Gilmar, fundadores 
e entusiastas do Serra com as crianças

Reunião com os membros da Comunidade Serra de 
Buenos Aires, Argentina, em 1999. Presentes os brasi-
leiros Affonso José Iannone e Ulysses Antônio 
Sebben.

IS Eni Dachery, esposa do IS Alcides, fazendo a entrega 
da Carta de Agregação a uma das Comunidades Serra 
Mirim, de Pindamonhangaba 

Casais serranos Cleire e Aparecido Arcain, Sérgio Gra-
pégia, por ocasião das comemorações dos 25 anos da 
Comunidade Serra de Campo Mourão, PR.

Congresso Sacerdotal de Petrópolis, RJ (1988). Vemos o ca-
sal Pangelinan e esposa, das Filipinas (de gravata), Presi-
dente do Serra Internacional e serranos Gusmão, Hermes, 
Abicalaffe e De Nardi

Foto histórica da entrega da Carta de Agregação de POTIM, SP. 
Quantos Irmãos queridos, que já não estão entre nós: José Décio 
Defendi, Virgílio Paccola, Alcino Domingues, dentre outros, cada 
um com uma extensa folha de serviços no MS.

MEMÓRIAS

Irmã Maria 
das Graças 
cantando 
na missa do 
Encontro de 
Formação e 
Espiritualida-
de, ocorrido 
na Cidade de 
Mineiros - GO

Nosso irmão e 
Diácono Ulisses 
Sebben e Mar-
lúcia, da Comu-
nidade Serra de 
Formosa presen-
te ao Encontro 
de Formação e 
Espiritualidade 
no Distrito 161, 
realizado em Mi-
neiros – GO.
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Aqui na casa mãe da nossa Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil, em Porto 
Alegre, fizemos no dia 28 de agosto de 2021, o primeiro encontro dos Sacerdo-
tes Diretores das nossas casas. Foi um momento muito intenso de convivên-
cia, depois de tanto tempo.

Na Sagrada Eucaristia rezamos por todas as pessoas que nos ajudam na 
sustentabilidade das Obras Sociais.

Sempre em frente, com otimismo e alegria.

P. Renato dos Santos-Ecônomo Inspetoria


