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Pascoela na alegria do Senhor Ressuscitado
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A Comunidade Serra de Ribeirão Preto (SP) participou da Pascoela promovida pela Ar-
quidiocese, tendo à frete S.Ex.a Dom Moacir Silva, Bispo Arquidiocesano e o Pe. Márcio Luiz 
de Souza, Assistente Eclesiástico do Movimento Serra. Os serranos participaram dos momentos 
litúrgicos e prepararam a alimentação. O importante evento foi realizado no Seminário Arquidio-
cesano Maria Imaculada, em Brodowski.No
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Palavra do Presidente
Fortalecimento das 
Comunidades Serra

Como poderemos agir para au-
mentar o número de membros? 

Como convencer nossos ir-
mãos de fé, católicos como nós, a 
aceitar o convite para fazer parte de 
nossas comunidades enfraquecidas? 
Muitos são os caminhos, nem sempre fáceis e poucas vezes bem sucedidos. 
Para você, meu irmão e minha irmã, que luta para  vencer esses problemas, 
tomamos a liberdade de apresentar-lhes algumas sugestões: Primeiro: não 
convidar pessoas que não estejam verdadeiramente engajadas na Igreja, 
essa pessoa não aceitará e, se aceitar, terá dificuldade de entrosamento; 
então, quem devemos convidar? Exatamente aqueles que estão entrosados 
nas atividades das paróquias, de forma especial, membros de outros mo-
vimentos, Apostolado, terço dos homens, membros da liturgia, etc. Como 
fazer com que se sintam atraídos para ingressar no Serra? Penso que nós 
devemos nos aproximar dos outros movimentos, preferencialmente, in-
gressando neles, participando de suas atividades e, depois de um tempo, 
conhecendo-nos e tornando-se nossos amigos, com mais facilidade aceita-
rão o convite.  Também buscar intervenção do padre, que tem ascendência 
sobre os paroquianos. Outros caminhos também podem ser seguidos para 
o aumento do quadro social, conforme a criatividade de cada um.

Encerrando, faço um apelo veemente a todos os membros do Conselho, 
coordenadores Regionais, Distritais, presidentes de comunidades e a todos os 
irmãos e irmãs, no sentido de abraçarmos juntos essa causa, na certeza de que 
num curto espaço de tempo teremos nossas comunidades mais fortalecidas.

Is Alcides Dachery 
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“Não nos esqueçamos nunca de rezar uns pelos outros.  
A oração é a nossa maior força.”  

Papa Francisco



A cruz é o símbolo da fé cristã, é 
o emblema de Jesus, morto e ressuscita-
do por nós. Façamos de modo que a cruz 
marque as etapas do nosso caminho,  
para compreender sempre mais a gravi-
dade do pecado e o valor do sacrifício 
com o qual o Redentor nos salvou”.

Jesus “não é um rei poderoso e 
glorioso, mas um servo humilde, e de-
sarmado; não um senhor de grande ri-
queza, sinal de bênção, mas um homem 
pobre que não tem onde reclinar a ca-
beça; não um patriarca com numerosa 
descendência, mas solteiro, sem casa e 
sem ninho. É realmente uma revelação 
de Deus de cabeça para baixo, e o sinal 
mais desconcertante dessa contradição 
é a cruz. Mas, precisamente por meio 
da cruz, Jesus chegou à gloriosa ressurreição”.

Esta é a mensagem de esperança que a cruz de 
Jesus contém. A cruz cristã não é uma mobília da casa 
ou um ornamento a ser usado, mas um chamamento 
ao amor com que Jesus se sacrificou para salvar a hu-

manidade do mal e do pecado. “A Cruz é a porta da 
ressurreição”. “Que Nossa Senhora nos ajude a estar 
com Ele na oração silenciosa, a nos deixarmos ilumi-
nar pela sua presença, para levar no coração, através 
das noites escuras, um reflexo da sua glória”.
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A cruz que nos leva à ressurreição   

Papa Francisco

Papa Francisco no Egito

Em sua recente visita ao Egito, o Papa Francisco repete o gesto de São Francisco 
(Século XIII), abraçando o Patriarca dos coptas ortodoxos, Tawadros II.
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O Movimento Serra 
em Comunhão

É urgente estarmos sempre lembrados de que 
nosso amado Movimento SERRA existe, na Igreja, 
para estar “a serviço da Pastoral Vocacional, dos vo-
cacionados e dos consagrados: Presbíteros, Religio-
sos e Missionários”. Nosso Movimento é chamado a 
viver “unido ao Bispo Diocesano, procurando exer-
cer suas funções de forma integrada com a Pastoral 
Orgânica Diocesana e Conferência Episcopal”.

Na prática, todo integrante do Movimento 
SERRA é convidado, com insistência, a estar cen-
trado em Jesus, nosso Mestre e Senhor, obedecen-
do a sua ordem para pedirmos ao Senhor da messe  
trabalhadores para a missão evangelizadora, porque, 
diante da realidade, a obra é imensa e os pastores 
são poucos. (cfr. Mt.9,35-37).

Nesta nova época em que estamos imersos, o 
Movimento SERRA   é provocado à constante con-
versão pastoral, à renovação, atualização, estando 
atento para abraçar os urgentes apelos do amado 
Papa Francisco, no sentido de vivermos intensa-
mente a Pastoral de Conjunto, com atenção especial 
às famílias, à juventude, à iniciação à vida cristã; a 
sermos, em intensa comunhão e participação, Igreja 

Ao invocarmos o Espírito Santo, suplicamos 
que Ele “renove a face da terra”, 

sendo necessário peçamos também seja 
renovado nosso Movimento Serra.

em saída, marcando presença real nas periferias hu-
manas e geográficas. 

Ao invocarmos o Espírito Santo, suplicamos que 
Ele  “renove a face da terra”, sendo necessário peça-
mos também seja renovado nosso Movimento SER-
RA, para que “sempre avante, sem jamais retroceder”, 
cumpra sua missão evangelizadora com “ novo vigor, 
novos métodos e novas manifestações”, como indicava 
a toda Igreja, o Papa São João Paulo II.

D. Angélico Sândalo Bernardino 
Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil
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O Papa, que esteve na Universidade de Al-A-
zhar, quis promover o diálogo entre cristãos e muçul-
manos ao encontrar o Grande Imã e, ao mesmo tempo, 
a promoção da paz no mundo ao participar da Confe-
rência Internacional. “Neste contexto, ofereci uma re-
flexão que valorizou a história do Egito como terra de 
civilização e terra de alianças. Para toda a humanidade, 
o Egito é sinônimo de antiga civilização, de tesouros 
da arte e do conhecimento; e isso nos recorda que a paz 
se constrói mediante a educação, a formação da sabe-
doria, de um humanismo que compreende como parte 
integrante a dimensão religiosa, a relação com Deus. A 
paz se constrói também partindo da aliança entre Deus 
e o homem, fundamento da aliança entre todos os ho-
mens, baseada no Decálogo escrito no Sinai, mas mui-
to mais profundamente no coração de cada homem de 
todos os tempos e lugares, lei que se resume nos dois 
mandamentos de amor a Deus e ao próximo.”

Vale destacar também o valor ecumênico que 
teve a viagem, pois Francisco se encontrou com o 
Patriarca dos coptas ortodoxos, Papa Tawadros II, 
foi vivido um momento de forte comunhão. “Re-
novamos o compromisso, assinando também uma 
Declaração Comum, de caminhar juntos e nos com-
prometer a não repetir o Batismo ministrado nas res-
pectivas Igrejas. Juntos, rezamos pelos mártires dos 
recentes atentados que atingiram tragicamente aque-

la venerável Igreja; e o sangue deles fecundou este 
encontro ecumênico, do qual participou também o 
Patriarca de Constantinopla Bartolomeu, meu queri-
do irmão”, falou Francisco.

O Egito, disse ainda o Papa, foi sinal de espe-
rança, refúgio e ajuda. “Quando aquela parte do mun-
do tinha fome, Jacó com seus filhos foram para lá. De-
pois, quando Jesus foi perseguido, também foi lá. Por 
isso, contar para vocês esta viagem entra no caminho 
de falar da esperança. Para nós, o Egito tem aquele sinal 
de esperança, seja para a história, seja para o presente.” 
Francisco concluiu pedindo a intercessão da Sagrada 
Família, que migrou para as margens do Nilo, para que 
abençoe e proteja sempre o povo egípcio e o guie no 
caminho da prosperidade, da fraternidade e da paz.

“Egito é sinal de esperança”, diz o Papa Francisco

Com o objetivo de promover a “comunhão plena” entre as 
duas comunidades o Papa Francisco e o patriarca da Igreja Cop-
ta Ortodoxa, Tawadros II, assinaram, no Cairo, uma declaração 
conjunta, na qual assumem o objetivo de promover a “comunhão 
plena” entre as duas comunidades. Deixemo-nos guiar pelos ensi-
namentos e o exemplo do apóstolo Paulo, que escreve:  «[Esforçai-
-vos] por manter a unidade do Espírito, mediante o vínculo da paz.  
Há    um só corpo e um só Espírito, assim como a vossa vocação 
vos chamou a uma só esperança; um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo; um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por 
todos e permanece em todos». (Ef 4, 3-6), conclui o documento.

Declaração comum de sua santidade Francisco e Tawadros II 
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Destaques

Pe. Edvalter Andrade. Acaba de ser 
nomeado Bispo de Floriano (PI). Era 
Assistente Eclesiástico da Comunidade 
Serra de Barra do São Francisco, Dio-
cese de São Mateus (ES). Uma grande 
bênção para o Movimento Serra.

Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida. 
A Congregação do Santíssimo Redentor apresentou os 
religiosos Henrique Cesar Correia Maciel, Reinaldo Ben-
jamin da Silva e Tiago Samuel Nunes Ferro ao arcebispo 
de Aparecida, Dom Orlando Brandes que ordenou os três, 
novos diáconos da Igreja. Dom Orlando em sua homilia 
falou que o diácono tem o papel de alicerce na Igreja.

Pe. Santo Pelizer, de Cascavel (PR), 
acaba de comemorar 88 anos de idade 
e 60 anos de vida sacerdotal. O Movi-
mento Serra prestou significativa ho-
menagem ao seu primeiro Assistente 
Eclesiástico. às comemorações esteve 
presente, representando o Conselho Na-
cional, o IS Edgard Pimentel.

Dom Carlos Rômunlo Gonçalves da Silva, Assistente 
Eclesiástico da Comunidade Serra de Pelotas (RS) acaba 
de ser sagrado Bispo Diocesano de Monte Negro (RS). 
Com ele são vistos os serranos Valmor e Ana Beber, Sér-
gio Becker, Oraida Medeiros, Nelma Porto e Eni e Alci-
des Dachery, presidente do CNSB.
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Palestra proferida pelo Pe. Maycon 
Cristian Pedro, por ocasião do 
Encontro de Aprofundamento 
Espiritual do Distrito 112, em 

Bragança Paulista, SP.

1°. MOMENTO: O séc. XVIII 
é marcado como um divisor de águas 
para a evangelização que se esgotava 
em muitos lugares tradicionais median-
te a dissecação da razão iluminista, mas 
que também florescia em santidade em 
muitos outros lugares onde a esperança 
norteava o caminho da evangelização. 
Assim era a Califórnia espanhola da América; Frei 
Junípero foi um colosso evangelizador. Na defesa 
dos pobres e indígenas, durante dezessete anos, pre-
cisamente de 1767 a 1784 percorreu, apenas na Ca-
lifórnia, cerca de 9.900km a pé, 5.400 em embarca-
ção, não obstante a idade e as enfermidades. Fundou 
9 missões, das quais derivam os nomes franciscanos 
de cidades californianas muito importantes, como 
San Francisco, San Diego, Los Angeles, etc.

2°. MOMENTO: Em entrevista à Rádio Va-
ticano, o Cardeal norte-americano Parolin, falou 
sobre a canonização de São Junípero: “...Junípero 
Serra é lembrado como o pai da Califórnia. Mas o 
Papa Francisco lembra-nos ‘é também um santo do 
catolicismo’, e é um padroeiro da população his-
pânica nos EUA por tudo que fez pela evangeliza-
ção. Eu gosto de lembrar aquilo que o Papa disse a 
uma certa altura: ‘Dessas grandes figuras, temos o 
costume de fazer atenta observação dos méritos e 
também dos limites e fraquezas’. Mas se questio-
nava: ‘nós também temos a mesma generosidade 
que tiveram essas pessoas, nós temos o mesmo ím-
peto, nós temos a mesma coragem?’. Acredito que 
essa seja a lição fundamental que nos dá o Pe. Ju-
nípero Serra, esse entusiasmo, essa coragem, esse 
ímpeto por levar o Evangelho naquelas terras e que 
se transforma também hoje num convite para sa-
ber integrar no interno da Igreja dos EUA, também 
essa componente hispânica que se torna sempre 

mais importante e sempre mais relevante e que tem 
uma notável contribuição para oferecerá Igreja dos 
Estados Unidos.” Bispos da Igreja norte-america-
na lutam pelos ideais de justiça para todos: terra 
de diálogo; migração respeitada e cuidada; muros 
e riscos de exploração aos mais pobres e indefesos; 
luta contra a industrialização do aborto;

3°. MOMENTO: No encontro inusitado entre 
o Papa Francisco e o Presidente Americano Donald 
Trunp no Vaticano, um sentimento foi reerguido pelo 
Pontífice: a missionariedade grita por vez e voz. No 
diálogo, ambas as autoridades entenderam o pedido 
do Papa: colaboração por um auxílio governamental 
no serviço aos migrantes que também constituem o 
rosto do País. Como no tempo de Junípero (também 
fruto da Imigração), os EUA, o mundo, não podem 
estar fechados aos frutos da missão que da Eucaris-
tia parte para a ação em conjunto, para o cuidado, 
para o respeito e a defesa da pessoa humana. “Foi 
sempre avante, porque o Senhor espera; sempre 
avante, porque o irmão espera; sempre avante por 
tudo aquilo que ainda tinha para viver; foi sem-
pre avante. Como ele então, possamos também nós 
hoje dizer: sempre ovonfe”(fragmento da homilia 
do Papa Francisco por ocasião da canonização de 
Frei Junípero Serra - 2015)  

Pe. Maycon Cristian Pedro, Reitor da Basílica de 
Nossa Senhora de Belém, em Itatiba (SP) e 

Assistente Eclesiástico da CS de Bragança Paulista.

São Junípero Serra hoje: da América para o mundo
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Entrevista com Dom Gil Antônio Moreira

A Romaria Nacio-
nal do Terço dos Homens 
é fenômeno e trouxe em 
2017, 70 mil homens ao 
Santuário Nacional. O 
grande número reflete o 
quanto o movimento é 
crescente no país inteiro. 
O arcebispo de Juiz de 
Fora (MG) e bispo refe-
rencial para o Terço dos 
Homens no Brasil, Dom 
Gil Antônio Moreira, re-
lata que o número de ho-
mens em atividade pode 
chegar a 1 milhão e meio 
em todo o Brasil. 

A Romaria do Terço dos Homens começou em 2009, 
com apenas 600 homens. Hoje recebemos 70 mil. 
Como explicar isso?

Dom Gil Antônio Moreira - Em primeiro lugar eu 
acho que isso é um milagre. Se me dissessem, há alguns 
anos, que isso aconteceria, eu não iria acreditar. O Terço 
dos homens cresce no Brasil de maneira esplendorosa, 
quase sem ninguém por a mão. Um grupo vai fundando 
outros grupos, um homem vai chamando o outro e vai-se 
alastrando no Brasil inteiro. Eu acompanho o movimento 
do Terço dos Homens já há oito anos. Eu acho que de fato 
isso é uma grande bênção de Deus. É uma graça divina 
para o Brasil e para as famílias. Depois a gente vê que al-
gumas forças ajudaram muito, como por exemplo, a Rádio, 
a televisão, a divulgação, principalmente, pelos meios de 
comunicação de Aparecida. Ajuda a despertar no coração 
dos homens o entusiasmo pelo terço. Também o movimen-
to Schoenstatt contribuiu muito, porque tem o Terço dos 
Homens como um dos seus objetivos missionários. Acre-
dito que a missionariedade do próprio homem que reza o 
terço, que vai convidando outros, isso é a chave.  Os últi-
mos Papas têm incentivado muito o terço, então eu sugeri 
ao Santuário que fizéssemos a Romaria nas proximidades 
da Festa da Cátedra de São Pedro. O Esforço do Santuá-
rio e dos Missionários Redentoristas é indispensável e um 
grande elemento que colabora com o crescimento.

O que um bispo referencial poderia dizer ao homem 
que reza o terço?

Dom Gil - Que a Igreja tem sido cada vez mais 
em saída e cada pessoa da Igreja é um missionário. 
Os homens do Terço são verdadeiros missionários. É 
uma ação que a CNBB tem de agradecer, que é feita 
na simplicidade, na dedicação, mas com uma profun-
da fé. Eu peço que eles perseverem e nunca cansem e 
nunca desanimem, pois Jesus lhes deu uma missão de 
levar a palavra dele através do amor de Maria, de levar 
a palavra orante ou reflexiva, o amor de Maria, para 
onde eles vivem.

 
A gente percebe que em vários grupos pelo Brasil, a 
missão vai além do terço na vida de muitos homens que 
participam, levando até mesmo ao ato de ajudar os mais 
pobres que vivem nas ruas, ou auxiliarem também em 
outras frentes de trabalho da Igreja. O que o senhor 
pode comentar sobre este aspecto?

Dom Gil - Que é uma bênção de Maria. Nossa Se-
nhora quando ficou sabendo que ia ser Mãe do Salvador, 
ela não ficou parada, foi logo ajudar a sua prima Isabel. 
Os homens do Terço descobrem  novas atividades e não 
ficam parados só na oração. Eles fazem serviços sociais 
muito bonitos. Então eles descobrem que a oração os 
leva à ação. Ninguém fica parado apenas desfiando as 
contas do terço, eles se preocupam com o outro e en-
xergam no outro a pessoa de Cristo, isto naturalmente 
vai sendo revelado. Tenho visto pelo Brasil que de fato 
existem verdadeiras conversões. Em muitos casos, o ter-
ço salva a família.

 
Qual mensagem o senhor deixaria para os homens que 
ainda não participam do terço dos homens?

Dom Gil - Aos homens que rezam o Terço, que 
passem para frente a alegria que eles descobriram. Eu 
aconselho que todo homem reze o terço, porque é um ins-
trumento de evangelização. Deus nos Evangeliza, porque 
é uma contemplação da vida de Cristo. Há lugar em que o 
terço leva muitas crianças. Acho lindo quando os pais le-
vam os filhos. Que Deus fortifique todos os homens e as 
famílias. Tenho observado, inclusive, a volta de pessoas 
que haviam passado para outros segmentos religiosos e 
voltaram para a Igreja Católica.

Movimento do Terço dos Homens 
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40 anos do Movimento Serra, em Ribeirão Preto

Um pouco de sua História 
Levado pelo grande sucesso do Serra Clube de Fran-

ca, o companheiro Dahul Tavares Pelizaro, cirurgião den-
tista da cidade de Franca, eleito governador do Distrito 52 
do Serra Clube do Brasil, resolveu espalhar o movimento 
pelas cidades vizinhas,   tendo como primeira atenção a 
cidade de Ribeirão Preto, em meados dos anos de 1970.

Grandes nomes de pessoas que abraçaram este 
movimento, para ser implantado nesta cidade: Irmão 
Marista Rufino, Frei José Pinto Ribeiro, Dr. Rubens Cio-
ne, Paulo Cauchic , Dr. Edgard Sanches Silva, Dr. Geral-
do Corrêa de Carvalho, Osmar Meirelles ,Dr. Oswaldo 
Morelli, Toufic Elias,Arnaldo Laguna,Américo Lagu-
na,José Carlos Biagini, Pe. João Bergesse, José Carlos 
Say (conhecedor profundo do assunto vocações), entre 
outros ilustres Ribeirão  Pretanos.

A primeira Diretoria do Serra Clube de Ribeirão Pre-
to teve como Presidente o nosso querido companheiro Tou-
fic Elias, 1º Vice-Presidente Roberto Canassa, 2º Vice José 
Carlos Biagini, 3º Vice Oswaldo Morelli, 1º Secretário An-
tonio Francé ,2º Secretário Alberto Piccolo, 1º Tesoureiro 
Júlio Marcio A. da Silva, 2º tesoureiro Clóvis Vassimom.

Finalmente, depois de várias tentativas, em março 
de 1977, oficialmente declarado Clube Membro do Serra 
Internacional, pela outorgada carta de Agregação nº 426, 
vinda da sede mundial, localizada em Illinois, USA, Ri-
beirão Preto passa a ser o 39º Clube Serra do Brasil, ini-
ciando-se  suas reuniões nas dependências do Colégio 
Irmãos Maristas, cedido por intermédio do Irmão Rufino.

Hoje o nosso movimento conta com a participação 
de 53 membros, sendo nosso assistente eclesiástico Pe. 
Márcio Luiz de Souza e como Presidente Antonio Ge-
raldo Pilan e sua esposa Marina Yamakado Pilan,com 
uma equipe participante e orante.

Não podemos também deixar de citar o grande tra-
balho e dedicação pelo Movimento Serra de Ribeirão 
Preto a atuação do casal Theotonia Ignácio e Paulo Ig-
nácio, do Dr. Virgílio Paccola e Dr. Edgar Sanches Silva 
que gentilmente nos cedeu essas tão ricas informações. 

João Rodini Luiz - Vice-Presidente de Programação do CNSB
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Homenagem ao Assistente Eclesiástico

A Comunidade Serra de Mamborê prestou justa homenagem ao seu Assistente Eclesiástico, Pe. Valdecir 
Liss, pelos seus 25 anos de vida sacerdotal, com Missa de Ação de Graças, coquetel e presentes.

Vigília Vocacional 

O 4° Domingo da Páscoa, 7 de maio, neste ano, foi o 54° Dia Mundial de Orações pelas Vocações, 
que teve como lema “Impelidos pelo Espírito para a missão”. O Movimento Serra da paróquia Imaculada 
Conceição de Mamborê realizou uma noite de vigília, pelas vocações. O início foi com celebração eucarís-
tica na noite de 6 de maio, contando com a presença de alguns casais do Serra de Campo Mourão. Compa-
receram o coordenador do Distrito 131 do Serra: Jorge Luiz Tonet e Maria de Lurdes, e o casal presidente 
do Serra de Campo Mourão: Antonino Rocha e Doralice. A vigília aconteceu das 21h até às 8h30 da manhã 
de domingo (7), com escala feita de hora em hora. Também participaram da missa e da vigília os seminaris-
tas do Seminário Propedêutico São José de Campo Mourão, onde o Pe. Valdecir Liss é o diretor espiritual. 

Seminaristas sendo 
apresentados à comunidade 

 Serranos de Campo Mourão

Comunidade Serra de Mamborê, PR
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Mensagem do Papa Francisco para a próxima 
Jornada Mundial da Juventude 

Uma “verdadeira experiência 
de Igreja” não é como um “flash-
mob” em que se marca um encon-
tro e depois, cada um dos partici-
pantes, segue o seu caminho.

O Papa Francisco enviou 
uma mensagem aos jovens, indi-
cando que a Igreja e a sociedade pre-
cisam deles, da sua coragem, dos seus 
sonhos e ideais, para derrubar os muros de 
quem está imóvel. E invitou os jovens a deixar a sua 
marca no mundo e na Igreja, dando como exemplo 
a Virgem Maria. “Como a jovem de Nazaré, vocês 
podem melhorar o mundo, para deixar um sinal que 
marque a história”, indica o Papa, na videomensa-
gem a respeito da celebração da próxima Jornada 
Mundial da Juventude no Panamá.

O Papa convidou assim os jovens a cultivar 
uma relação de familiaridade e amizade com Maria, 
“como uma mãe”. “Vocês abrem caminhos que nos le-
vam para um mundo melhor, mais justo, menos cruel 
e mais humano”, disse. A Virgem Maria não é uma jo-

vem-sofá, mas deixa-se desafiar por 
Deus, porque a fé é o “coração” da 
sua história. Indicando o Magnificat 
Francisco disse: “O seu cântico aju-
da-nos a compreender a misericórdia 

do Senhor como motor da história, 
tanto a história pessoal de cada um de 

nós como a da humanidade inteira”.
Depois do Sínodo dos Bispos de 2018, 

sobre o tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional’, vai ser a próxima edição internacional 
das Jornadas Mundiais da Juventude, em 2019 no 
Panamá. Uma “verdadeira experiência de Igreja” 
não é como um “flashmob” em que se marca um en-
contro e depois cada um segue o seu caminho, indica 
o Papa. “A Igreja traz consigo uma longa tradição, 
que se transmite de geração em geração, enriquecen-
do-se ao mesmo tempo com a experiência de cada 
indivíduo. Também a vossa história encontra o seu 
lugar dentro da história da Igreja”. O Papa conclui 
com uma oração à Virgem Maria, pedindo que ajude 
todos a “cantar as maravilhas que o Senhor realiza”.

Seminaristas

Belo Horizonte, MG
São vistos membros da Comunidade Serra com Sa-
cerdotes e os seminaristas da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Nossa IS Nininha tem acompanhado o 
trabalho dos serranos em favor das vocações e do 
seminário. S. Ex.a  Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo, é o Arcebispo de BH.

Caieiras, SP
Com a IS Janete Barros Bertolini, Coordenado-
ra Regional SUL I – SP do Movimento Serra do 
Brasil, são vistos os seminaristas da Diocese de 
Bragança Paulista que tem como seu Bispo Dio-
cesano a Dom Sérgio Aparecido Colimbo, grande 
amigo do Serra.
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Encontros  de Aprofundamento  Espiritual 

Distrito 161 - Mineiros, GO
Realizou seu EAE-Encontro de Aprofundamento Espiritual 2017 com a participação 
de mais de uma centena de serranos procedentes de Mineiros, Jatai e Chapadão do 
Céu. Participaram, ainda, alguns membros do Serra Mirim que lá está sendo iniciado. 
As informações nos foram enviadas pela IS Genilda. Foram palestrantes Pe. Joaquim 
Carlos, Assistente Eclesiástico; Irmã Maria das Graças e Wesley Marinho Arantes. Distrito 155  

Aracaju, SE
Organizado e coordena-
do pelo IS José Ginaldo 
de Jesus, aconteceu, no 
dia 7 de maio último, 
o EAE-Encontro de 
Aprofundamento Espi-
ritual do Distrito 155, 
em Aracaju. Contou 
com a presença de S. 
Ex.a Dom João José da 
Costa, Arcebispo Me-
tropolitano de Aracaju, 
três Sacerdotes e cerca 
de setenta serranos de 
Aracaju, Itabaiana (2 
CS), Lagarto, Propriá, 
São João Batista e São 
Sebastião. No total fo-
ram mais de 150 par-
ticipantes. Frei Sérgio 
Ancelmo da Silva, car-
melita, falou sobre o 
tema ‘Impelidos pelo 
Espírito para a missão’ 
e José Ginaldo falou 
sobre ‘O Serra no con-
texto das vocações’.

Distrito 108 – Rio Azul, PR
A Paróquia d0 Sagrado Coração de Jesus, de Rio Azul, Diocese de União da Vitória (PR), 
sediou, neste ano de 2017, o Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 108, que 
tem na coordenação a IS Margarete Ravanello, de São Mateus do Sul. O importante acon-
tecimento, que teve a participação de mais de sessenta serranos, foi organizado e coorde-
nado pelo IS José Augusto Gueltes, grande e verdadeiro líder Serra. O tema principal foi 
apresentado pelo Pe. Alexandre Antonio Nogueira, da Congregação do Verbo Divino.

Distrito 112 - Bragança Paulista, SP
Ao Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 112 estiveram presentes ser-
ranos de Bragança Paulista, responsáveis pela organização, de Caieiras e de Campi-
nas. À frente da programação esteve a IS Janete de Barros Bertolini, Coordenadora 
Regional SUL I-SP.
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Distrito 176 
Barra do Pirai, RJ
No mês de maio passado, dia 13, 
centenário das aparições de Nos-
sa Senhora de Fátima, aconteceu o 
Encontro de Aprofundamento Espi-
ritual, no Distrito 176, Diocese de 
Barra do Pirai/Volta Redonda, RJ. 
Representando o Conselho Nacio-
nal lá estiveram o Presidente Alci-
des Dachery e esposa Eni, além do 
IS Affonso José Iannone e esposa 
Hilda. O importante acontecimento 
foi organizado e coordenado pela IS 
Maria Ilda e seus auxiliares Oliveiro, 
Paulo Valério e Jorge Ferreira. Dom 
Francisco Biasin, Bispo Diocesano, 
presidiu a Celebração Eucarística. 
Mais de duzentos serranos participa-
ram do encontro. 

Distrito 102 - Palmares, PE
Foi organizado pelos IS Marcílio Augusto, Coordenador Regional 
MPRDESTE I e Agenor Gomes da Silva, Coordenador Auxiliar do 
Distrito 102, de Palmares. São visto9s serranos de Palmares, Recife-
-Jd. São Paulo e SãoJosé da Coroa Grande.

Distrito 54 - Caicó, RN
O Encontro realizado em Caicó foi organi-
zado pela IS Alexandrina de Oliveira Cam-
pos, Coordenadora Distrital e IS Maria de 
Fátima Dantas Faria, Presidente. Contou 
com a presença do IS Alcides Dachery e es-
posa Eni, Presidente do Movimento Serra do 
Brasil; IS Marcílio Augusto e esposa Hilda, 
Coordenador Regional Nordeste I; IS Albé-
rico Matos e esposa Odinea, da CS Jardim 
São Paulo, de Recife. Foram palestrantes o 
IS Alcides Dachery, de Pelotas (RS); o Pe. Alcivan Tadeu de Araújo, Pároco da Catedral de Santana; IS Hilda Maria, de 
Recife (PE). S. Ex.a Dom Antônio Carlos Cruz Santos, DD. Bispo Diocesano de Caicó proferiu brilhante palestra sobre 
o tema ‘Ano Nacional Mariano’. Por último falou o IS Francisco de Assis Gurgel, de Natal (RN).

Distrito 52 – Ribeirão Preto, SP
Posse dos Diretores das Comunidades Serra de Franca, Ribeirão Preto, 
Batatais, São Joaquim da Barra, Franca-S.Sebastião e Uberlândia (MG). 
A solenidade aconteceu em São Josquim da Barra e foi realizada ao tér-
mino de Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Geraldo José Urbinatti, 
Assistente Eclesiástico, acompanhado pelo Pe. Márcio Luiz de Souza, de 
Ribeirão Preto. Após a posse houve alegre confraternização, segundo nos 
informou o IS Eclair Dal Pino Pedersoli, Coordenador Distrital.
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Todos os Domingos na missa dizemos juntos: 
“Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica...”. 
Essa frase é parte do nosso credo, ou seja, daquilo em  
que acreditamos. Mas talvez nunca tenhamos tido a 
oportunidade de deter-nos alguns instantes e pensar so-
bre o significado dessa frase. Todo o Credo é um resumo 
de nossa fé, feito com muito cuidado, e que merece ser 
aprofundado. Vejamos, então, o que nos diz o catecismo 
sobre essa parte específica que meditamos hoje.

A Igreja é una (CIC 813-822)
Diz-se que a Igreja é una por três motivos. O pri-

meiro é por sua fonte, o único Deus. O segundo é o seu 
fundador, que estabeleceu a união de todos em um só 
Povo de Deus. O terceiro é a sua alma, o Espírito Santo 
que está em todos os fiéis e que os une intimamente entre 
si e com Cristo. Assim, vemos que é próprio da essência 
da Igreja o ser una. Toda essa unidade é vinculada pela 
caridade, como nos diz São Paulo em Cl 3, 14.

Sabemos também que existem feridas nessa uni-
dade. As diversas confissões cristãs são manifestações 
disso. A Igreja, com dor, sabe que muitas vezes o teste-
munho de seus fiéis foi causa de separações e caminha 
sempre rumo à unidade completa, por meio do diálogo e 
do respeito com os irmãos.

A Igreja é Santa (CIC 823-829)
Certamente não dizemos que a Igreja é santa por 

seus membros. Pelo contrário, é santa em razão da entrega 
que Cristo, o Santo, fez de si mesmo a ela. E Santificada 
por Ele, se torna santificante, ou seja, por meio dela, os 
fiéis se santificam. “A Igreja reúne, portanto, pecadores 
alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de 
santificação”. Isso diz respeito a todos os membros, inclu-
sive os ministros ordenados. Todos os fiéis devem reco-
nhecer-se pecadores e necessitados de ser cada vez mais 
santos. O santo canonizado é a manifestação da vitória do 
Espírito Santo em uma pessoa concreta, que viveu heroi-
camente as virtudes em fidelidade à Graça de Deus.

A Igreja é católica (CIC 830-856)
Tratando de resumir o que nos diz o catecismo, 

que vale a pena ler, podemos dizer que a Igreja é católica 

porque é enviada em missão por Cristo à universalidade 
do gênero humano. Essa característica deriva, então, da 
unidade que Cristo conseguiu com a sua reconciliação 
universal. Todos estão chamados a participar dessa uni-
dade e por isso a Igreja deve chegar ao mundo inteiro. 
Pode ser difícil entender essa catolicidade hoje em dia, 
no meio de tantas culturas e credos diferentes. É desa-
fiante propor, hoje em dia, aquela famosa frase de que 
fora da Igreja não há salvação. Não quer dizer que os 
católicos se fecham a tudo aquilo que não pertence ao 
seu credo, pelo contrário, quer dizer que reconhecem que 
toda a salvação vem de Cristo-Cabeça, por meio da Igre-
ja, seu corpo. As sementes do Verbo estão presentes em 
vários lugares, mas a plenitude dos meios de salvação 
encontramos na Igreja e, em especial, nos sacramentos.

A Igreja é Apostólica (CIC 857-865)
Dizemos isso porque a Igreja foi fundada sobre 

os apóstolos. E entendemos isso de três formas diferen-
tes. Primeira: Ela foi e continua sendo construída sobre 
o “fundamento dos apóstolos”. Segunda: Ela conserva e 
transmite o depósito da fé, escutado diretamente da boca 
dos apóstolos. Terceira: São os apóstolos, por meio de 
seus sucessores, que continuam a guiar a Igreja em sua 
missão pastoral.

Que essa breve reflexão possa ajudar a que 
proclamemos o Credo com mais profundidade e que 
cresça ainda mais o nosso amor pela Igreja, corpo de 
Cristo, da qual somos membros por meio do Batismo 
que recebemos.

Por que dizemos que a Igreja é una, 
santa, católica e apostólica? 
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Expansão

Passa Três, RJ
O Secretário Executivo do Movimento Serra 
do Brasil, acompanhado pelas IS Maria 
Ilda - Coordenadora Distrital e Gracinha - 
Coordenadora Regional, conduzidos pelo 
extraordinário casal Luiz e Tereza, participou 
de proveitosa reunião com os serranos de 
Passa Três.  São duas comunidades Serra, 
presididas pelos IS Maurício Antônio e Maria 
Hélia. São acompanhadas pelo dinâmico  
Diácono Nilton José de Carvalho. 

Volta Redonda, RJ
Visita do Movimento Serra ao Seminário 
Diocesano, como ocorre mensalmente. 
As comunidades Serra Cristo Rei e 
Camomilas Vocacionais estiveram 
presentes e prepararam o almoço para os 
seminaristas e Padres Samuel, Reitor e 
Sérgio Brandão Criado, de Resende. 

Fenix - Maringá, PR
Pe. Roberto Carlos Reis, Reitor do Seminário N. S. 
de Guadalupe e Pároco da Paróquia Divino Espírito 
Santo (3°.) por ocasião das comemorações de seus 
25 anos de Sacerdócio. Com ele estiveram os casais 
Jorge Luiz e Maria de Lurdes Tonet, Coordenador 
Distrital 131 e Antônio e Doralice Rocha, Presidente 
da CS de Campo Mourão.

Serranos servem o altar
Vários membros do Movimento Serra de Guarapuava 
(PR) servem a Igreja também como ministros da 
Eucaristia. São vistos quatro deles com o Pároco da 
Catedral, logo após a Celebração Eucarística na qual 
exerceram seu ministério. Entre eles vemos o IS 
Roberto Abicalaffe, presidente eleito do Movimento 
Serra do Brasil.
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Papa Francisco em Fátima, Portugal 

«Apareceu no Céu (…) uma mulher revestida 
de sol»: atesta o vidente de Patmos no Apocalip-
se (12, 1), anotando ainda que ela «estava para ser 
mãe». Depois ouvimos, no Evangelho, Jesus dizer 
ao discípulo: «Eis a tua Mãe» (Jo 19, 26-27). Te-
mos Mãe! Uma «Senhora tão bonita»: comentavam 
entre si os videntes de Fátima a caminho de casa, 
naquele abençoado dia treze de maio, há cem anos. 
E, à noite,  Jacinta não se conteve e desvendou o 
segredo à mãe: «Hoje vi Nossa Senhora». Tinham 
visto a Mãe do Céu. Mas Ela, antevendo e adver-
tindo-nos para o risco do Inferno onde leva a vida 
– tantas vezes proposta e imposta – sem Deus e 
profanando Deus nas suas criaturas, veio lembrar-
-nos a Luz de Deus que nos habita.  No dizer de 
Lúcia, os três privilegiados ficavam dentro da Luz 
de Deus que irradiava de Nossa Senhora. Envol-
via-os no manto de Luz que Deus Lhe dera. No 
crer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo 
de todos, Fátima é, sobretudo, esse manto de Luz 
que nos cobre, aqui como em qualquer outro lugar 
da Terra, quando nos refugiamos sob a proteção da 
Virgem Mãe, para Lhe pedir, como ensina a Salve 
Rainha, «mostrai-nos Jesus».

Com esta esperança, nos congregamos aqui 
para agradecer as bênçãos sem conta que o Céu con-
cedeu nestes cem anos, passados sob o referido man-
to de Luz que Nossa Senhora, a partir deste esperan-
çoso Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da 
Terra. Como exemplo, temos diante dos olhos São 
Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem 

Maria introduziu no mar imenso da Luz de Deus e aí 
os levou a adorá-Lo. Daqui lhes vinha a força para 
superar contrariedades e sofrimentos. A presença 
divina tornou-se constante na vida deles, como se 
manifesta claramente na súplica instante pelos peca-
dores e no desejo permanente de estar junto a «Jesus 
Escondido» no Sacrário.

Nas suas Memórias (III, n. 6), a Irmã Lúcia 
dá a palavra à Jacinta que beneficiara duma visão: 
«Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos 
cheios de gente, a chorar com fome, e não tem nada 
para comer? E o Santo Padre numa Igreja, diante do 
Imaculado Coração de Maria, a rezar? E tanta gente 
a rezar com ele?» Irmãos e irmãs, obrigado por me 
acompanhardes! Não podia deixar de vir aqui ve-
nerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e 
filhas. Sob o seu manto, não se perdem; dos seus 
braços, virá a esperança e a paz de  que necessitam e 
que suplico para todos os meus irmãos no Batismo e 
em humanidade, de modo especial, para os doentes 
e pessoas com deficiência, os presos e desemprega-
dos, os pobres e abandonados. Queridos irmãos, re-
zamos a Deus com a esperança de que nos escutem 
os homens; e dirigimo-nos aos homens, com a certe-
za de que nos vale Deus.

Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, 
sentinelas da madrugada, que sabem contemplar o 
verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que bri-
lha na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem 
e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, 
acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor.

Canonização de Francisco e Jacinta Marto 
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Os jovens, a fé e o discernimento vocacional
Falar a linguagem dos jo-

vens e trazê-los para junto da 
Igreja é uma preocupação atual 
do Papa Francisco. Não é à toa 
que a próxima Assembleia do 
Sínodo dos Bispos abordará o 
tema ‘Os jovens, a fé e o dis-
cernimento vocacional’. O en-
contro será realizado em 2018, mas o Pontífice já 
apresentou um documento preparatório para esse 
momento. A ideia é refletir sobre o modo de acom-
panhar os jovens e contar também com a juventude 
para identificar as maneiras mais eficazes para anun-
ciar a Boa Nova.

Algumas características marcantes desta gera-
ção serão levadas em consideração para interpretar as 
necessidades atuais do jovem perante a Igreja, como 
velocidade das mudanças, multiculturalidade e cone-

xão rápida com o mundo, através 
da internet. A pessoa de Jesus e 
o Evangelho continuam a fasci-
nar muitos jovens, mas as anti-
gas abordagens não funcionam 
mais. A consciência vocacional 
também é um dos focos deste 
estudo. O chamado de Deus e a 

missão de cada um são assuntos que fazem parte do 
universo de um jovem cristão. A experiência vocacio-
nal é um processo progressivo de discernimento inte-
rior e de amadurecimento da fé, que leva a descobrir a 
alegria do amor e a vida em plenitude na participação 
no anúncio da Boa Notícia. Entender os jovens e mo-
tivá-los a participar da missão evangelizadora é um 
desafio que o Santo Padre e os Bispos da Igreja estão 
dispostos a encarar. E você, jovem, está disposto a 
contribuir com esta missão?

 Memória – Dom Helder Câmara 
Era um domingo, manhã 

de 2 de agosto de 1998, em Re-
cife-PE – um dia após o encer-
ramento do XVII Congresso Sa-
cerdotal Brasileiro, saíramos para 
ver Dom Hélder Câmara, pois o 
objetivo do Is João Rodini Luiz 
era entregar-lhe um Boletim In-
formativo do Serra de Ribeirão 
Preto, com um artigo que ele es-
crevera sobre os 89 anos de Dom Hélder, feitos no dia 
7 de fevereiro de 1998.  O endereço foi encontrado, 
próximo a uma Igreja em que se celebrava missa. Uma 
das Irmãs Serra, Therezinha Morelli, que disse não po-
der ver uma Igreja, sem o ímpeto de visitá-la, entrou e 
viu que o concelebrante da missa era o próprio Dom 
Hélder, o objetivo de nossa ida àquele local.

Todos participamos da missa, fotografamos, 
acompanhamos cada gesto de nosso querido Bispo, 

que dava sinais de cansaço, pela 
idade e vida útil vivida. A missa 
acabou e que emoção! Falamos 
com ele, que nos recebeu com 
um sorriso...

O Boletim do Serra foi 
entregue ao outro padre concele-
brante, que prometeu passar-lhe 
às mãos, em momento oportuno.

Dom Hélder abraçou a 
cada um de nós, parte de uma fila de pessoas que 
também queriam cumprimentá-lo. Foi um momento 
de grande emoção, em que as lágrimas não puderam 
ser contidas. Dom Hélder Câmara, com olhinhos 
embaçados, um sorriso amável e amigo, sentado, 
recebia um a um, ignorando, talvez, que estava dis-
tribuindo alegria e uma grande emoção.

Olga Lana, de Ribeirão Preto, SP
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Serra em Ação

Pelotas, RS
Dom Ricardo, Bispo Diocesano de Rio Grande (RS), 
por ocasião de visita que lhe fizeram os serranos de Rio 
Grande e de Pelotas IS Nelma Porto da Cunha, Coorde-
nadora Distrital 115; Claudete Azevedo e Paulo, Presi-
dente da CS de Rio Grande; Valmor Costa Beber, Pre-
sidente da CS de Pelotas; casal Alcides e Eni Dachery, 
Presidente do Conselho Nacional Serra do Brasil e Pe. 
Adriano Carminatti, Assistente Eclesiástico da CS de 
Rio Grande, RS.

Oliveira, MG
A Comunidade Serra de Oliveira acaba de completar seus 
31 anos de existência. A data foi lembrada com Celebra-
ção Eucarística de Ação de Graças, presidida pelo Pe. 
NIlson Reis Mendes, Assistente Eclesiástico,  seguida de 
confraternização de seus membros e convidados.  A so-
lenidade foi organizada pelo seu Presidente, IS Antônio 
Alves Trindade.

Curitiba, PR
Importante encontro promovido pelo Movimento do ‘Cur-
silho de Cristandade’ foi realizado em Curitiba e, para 
apresentarem, naquela ocasião, o Movimento Serra, foram 
convidados e compareceram os IS Edgard Pimentel e Ra-
fael Meneghini, membros da CS ‘Cidade Sorriso’. 

Paulo Tomson
Membro da Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’, de Curi-
tiba, PR, é visto com sua esposa. Um grande amigo que 
amou o Movimento Serra e muito trabalhou em favor das 
vocações de especial consagração. Ele nos deixou para 
estar junto do Pai do Céu.
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Florianópolis, SC. 
Via Sacra na casa de praia de nosso IS Raimundo  Scaru-
delli. Ele é visto com sua Esposa, um sacerdote, um diá-
cono, quatro seminaristas, serranos  e familiares do casal 
que promove, anualmente, esse bonito ato de piedade em 
sua casa de veraneio, na praia da Daniela.

Ribeirão Preto, SP
Festa da Pitzza é realizada anualmente, em benefício do Seminário Diocesano São José, do qual é Reitor o Pe. Márcio 
Luiz de Souza. Neste ano foi coordenada pelo casal Presidente da Comunidade Serra, IS Antônio Geraldo e Marina Pilan.

Hora Eucarística 
Foi realizada no Seminário São José, com a participação 
do Pe. Reitor e membros do Movimento Serra.

Via-Sacra Vocacional 
Tendo à frente o Pe. Márcio Luiz de Souza, os serranos de 
Ribeirão Preto meditam a Via-Sacra Vocacional, no decor-
rer da Semana Santa. Mais um ato de piedade rogando ao 
Senhor da Messe pelas Vocações de especial consagração.

Cascavel, PR
Encontro dos serranos na casa do casal Presidente Sergio 
e Mariza Grapegia, para reunião e reza do  Rosário Vo-
cacional. Um magnífico ato de piedade para pedir pelas 
vocações de especial consagração.

Pelotas, RS
Alcides Dachery, Presidente do Movimento Serra do Brasil, 
de Pelotas, RS, por ocasião de encontro realizado em São 
Leopoldo. Com ele são vistos o IS Nelson Varisco, de Ta-
quara, Coordenador Regional SUL III – RS e serranos locais.
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Atualidades
Papa aprova milagre para canonização de 
Francisco e Jacinta, videntes de Fátima 
Criança mira-

culada pelos pastorzi-
nhos de Fátima é bra-
sileira. A postuladora 
da Causa de Canoniza-
ção dos Pastorzinhos, 
Irmã Ângela Coelho, 
confirmou que o milagre em causa diz respeito à 
cura de uma criança brasileira, mas não entrou nos 
detalhes. “Todas as partes envolvidas nesta consulta 
estão obrigadas a guardar segredo, sobretudo se o mi-
raculado for menor”, afirma. A religiosa falou ainda 
sobre o significado especial de duas crianças realiza-
rem um milagre em outra criança. “Este é um sinal 
da providência divina. Os pastorzinhos serão de fato 
os mais novos santos que a Igreja elevará às honras 
dos altares. Jacinta morreu com nove anos apenas e 
Francisco com dez. Aliás, a santidade dessas duas 
crianças, de certa forma, estimulou a própria igreja a 
refletir sobre a santidade na infância”, afirmou.
___________________________________________

Imagem de Nossa Senhora de Fátima
 será enviada ao Iraque 

O patriarca de 
Lisboa, Cardeal Ma-
nuel Clemente, presi-
diu a Missa que reuniu 
milhares de pessoas no 
Hipódromo de Cascais, 
em Portugal, durante a 
qual foi abençoada uma imagem de Nossa Senhora 
de Fátima,  que vai ser enviada para o Iraque. Para 
Dom Manuel Clemente, essa celebração representou 
‘um sinal de unidade’ dos cristãos portugueses para 
com os cristãos perseguidos no Iraque. Antes do iní-
cio da cerimônia, o patriarca de Lisboa sublinhou a 
importância do envio da imagem de Nossa Senhora 
de Fátima para o Iraque, “pois Maria é Mãe da Igre-
ja, tanto em Cascais como em Erbil. A Diocese de 
Erbil acolheu milhares de cristãos que foram força-
dos a fugir das suas casas na ofensiva jihadista no 
Iraque, em agosto de 2014.

Bíblia é traduzida para o idioma dos esquimós 
Pela primeira vez na história, a Bíblia foi tra-

duzida a um dos poucos idiomas que ainda não estava 
disponível: o “inuíte”, a língua dos esquimós.

Estudiosos e bi-
blistas do Alasca, Nu-
navut e da Groenlândia 
participaram em Toronto 
(Canadá) do primeiro 
congresso sobre a tradução da Bíblia para esse idioma di-
ferente, usado pelos habitantes do Ártico e difundido en-
tre aproximadamente 30 mil esquimós, que vivem prin-
cipalmente no Canadá, no Alasca e na Groenlândia.  As 
Escrituras tinha sido  publicadas em 2012, depois de 30 
anos de trabalho, em “inuktitut”, um dialeto do “inuíte”. 
___________________________________________

Papa Francisco visitará a Colômbia 
O Vaticano confirmou que o Papa Francisco vai 

visitar a Colômbia, de 6 a 11 de setembro deste ano.
O Papa “vai passar 

pelas cidades de Bogotá, 
Villavicencio, Medellín 
e Cartagena. A 16 de de-
zembro de 2016, o Papa 
recebeu o presidente da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, prêmio Nobel da Paz, 
em uma audiência que ficou marcada pelo processo de 
paz. O presidente esteve acompanhado pelo seu ante-
cessor e atual senador Álvaro Uribe Vélez. 
___________________________________________

Anglicanos e católicos diante do “rosto 
misericordioso de Cristo” para superar as divisões 

«Somos somen-
te vasos de barro, 
mas guardamos dentro 
de nós o maior tesou-
ro do mundo», disse o 
Papa Francisco na co-
munidade anglicana de 
Roma « All Saints Church », na tarde do 26 de feverei-
ro de 2017 : foi a primeira visita de um bispo de Roma, 
a uma igreja anglicana em sua diocese.

O Papa disse: “Vamos incentivar uns aos outros 
a se tornarem discípulos cada vez mais  fiéis a Jesus, 
cada vez mais livres dos respectivos preconceitos do 
passado e cada vez mais dispostos a orar, uns com os 
outros. “A alegria de ser amado pelo Senhor e de amá-
-lo” é “o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro.”
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As ciências e as tecnologias são feitas                             
para o homem, não o contrário 

O Santo Padre advertiu que o entrelaçamento 
entre o poder tecnológico e econômico pode condicio-
nar os estilos de vida na direção do lucro de certos 
grupos,  em detrimento de populações mais pobres.

O Papa Francisco recebeu os membros do Co-
mitê italiano para a Biossegurança, as Biotecnologias 
e as Ciências da Vida. Na audiência no Vaticano, o 
Santo Padre chamou atenção para o uso distorcido das 
biotecnologias e que o homem é chamado a cultivar 
e proteger o jardim do mundo, como diz o relato do 
Gênesis. “A tarefa de vocês é não somente aquela de 
promover o desenvolvimento harmônico e integrado 
da pesquisa científica e tecnológica que diz respeito 
aos processos biológicos da vida vegetal, animal e 
humana; a vocês é pedido também prever e prevenir 
as consequências negativas que pode provocar um 
uso distorcido dos conhecimentos e da capacidade de 
manipulação da vida” disse. “O risco grave – adver-
tiu o Papa – é aquele que os cidadãos, e talvez tam-
bém aqueles que os representam e os governam, não 
advirtam plenamente a seriedade dos desafios que se 
apresentam, a complexidade dos problemas a resolver 
e o perigo de usar mal do poder que as ciências e as 
tecnologias da vida colocam em nossas mãos”.
___________________________________________

12º aniversário da morte do santo Papa polonês
Papa Francisco 

reza no túmulo de João 
Paulo II. « Na miseri-
córdia de Deus o mundo 
encontrará a paz, e o ho-
mem a felicidade! » disse 
Papa João Paulo II (18 de maio1920-2 de abril de 2005): 
era seu legado espiritual, que hoje nos lembramos por-
que é o 12º aniversário d sua morte. O Papa João Paulo 
II morreu na noite de sábado, 2 de abril de 2005. A data 
de sua morte confirmou de alguma forma o seu testa-
mento espiritual. Foi beatificado pelo Papa Bento XVI 
(1° de maio 2011) e canonizado pelo Papa Francisco (27 
de abril 2014). João Paulo II tinha preparado um discur-

so para domingo, 3 de abril de 2005, e queria que o texto 
fosse lido e publicado como uma mensagem póstuma: 
“À humanidade, que às vezes parece perdida e domi-
nada pelo poder do mal, pelo egoísmo e pelo medo, o 
Senhor ressuscitado oferece como dono o seu amor, que 
perdoa, reconcilia e reabre o ânimo à esperança. É o 
amor que converte os corações e dá a paz. 
___________________________________________

Lutero 500 anos depois
O Papa Francisco 

recebeu em audiência, no 
Vaticano, aos participan-
tes do Congresso “Lu-
tero 500 anos depois”, 
promovido pelo Pontifí-
cio Comitê de Ciências Históricas. O Papa agradeceu 
os organizadores e disse que “não muito tempo atrás, 
um Congresso do gênero seria impensável.” “Falar de 
Lutero, católicos e protestantes juntos, por iniciativa de 
um organismo da Santa Sé: realmente tocamos com as 
mãos os frutos da ação do Espírito Santo, que ultrapassa 
toda barreira e transforma os conflitos em ocasiões de 
crescimento na comunhão.” O Santo Padre indicou que 
a comemoração dos 500 anos da Reforma deu a opor-
tunidade de olhar o passado juntos, livres de preconcei-
tos e polêmicas ideológicas. Como cristãos - concluiu o 
Papa - somos todos chamados a nos libertar dos precon-
ceitos pela fé que os outros professam,  a oferecer mu-
tuamente o perdão pelas culpas cometidas,  e a invocar 
de Deus o dom da reconciliação e da unidade.
___________________________________________

Campeonato pontifício de futebol 
Um campeonato 

pontifício de futebol? É 
isso mesmo. O evento 
“Clericus Cup” (Copa 
do Mundo Eclesial) con-
ta com 18 times, 404 jo-
gadores de 66 naciona-
lidades que são em sua 
maioria, seminaristas ou 
padres, chega à sua 11ª edição. Entre os times de desta-
que, o formado pelo Colégio Pio Brasileiro; o segundo 
maior time da competição, com 26 jogadores. O trei-
nador é o goleiro Carlos Gomes, da Arquidiocese de 
Goiânia. No time um jogador que carrega um nome 
bastante especial: Neimar Aloísio Troes, de Toledo, no 
Paraná. Na segunda foto o time brasileiro.
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Relatório das viagens do Presidente 

Finalidade: Encontro de Formação e Espiri-
tualidade no Distrito 54.

Dia 21/04 – Saída de Pelotas, RS, às 09h, em 
ônibus, com chegada em Porto Alegre às 13h. Partida 
do Aeroporto Salgado Filho para São Paulo, Congo-
nhas, às 15h49min, chegada às 17h20min. Desloca-
mento para Guarulhos em ônibus especial, da própria 
empresa aérea Latam, chegando a tempo de embarcar 
para Natal, às 20h55min e chegada a Natal, aeroporto 
São Gonçalo, às 00h05min do dia 22/04. Conforme 
havia sido combinado previamente, Em Natal, o ca-
sal Francisco de Assis Gurgel de Castro e esposa Te-
reza Maria estava nos  aguardando e, com gentileza 
e generosidade de verda-
deiros irmãos-Serra, nos 
hospedaram em sua con-
fortável residência. 

Dia 22/04 – Na 
parte da manhã, no car-
ro do casal Gurgel, nos 
deslocamos até a cidade 
de Caicó, numa distân-
cia de aproximadamente 
280 km. Ali chegamos para o almoço e, em  segui-
da, nos acomodamos no hotel. Na parte da tarde, os 
anfitriões nos mostraram a cidade, com suas carac-
terísticas, igrejas e belos pontos turísticos. À noite, 
no mesmo hotel, realizamos uma reunião com o 
casal coordenador do Conselho Regional Nordeste 
I, Is Marcilio Augusto  Carvalho dos Santos/Hilda; 
a coordenadora distrital Is Alexandrina de Oliveira 
Campos; nosso dinâmico Is Juca; a presidente da 
Comunidade Serra de Caicó, Is Maria de Fátima de 
Faria e esposo Benigno; o presidente da Comunida-
de Serra Jardim São Paulo, PE, Is. Albérico Matos 
de Luna/Neia e o casal Francisco e Tereza Gurgel de 
Castro. Nessa ocasião, em nome do Conselho Na-
cional do Serra do Brasil, procuramos nos inteirar da 
situação das comunidades daquela região. Pelo rela-
to dos presentes, constatamos que a situação é seme-

lhante ao restante do Brasil, isto é: As comunidades, 
apesar do grande empenho das lideranças, tendem 
a diminuir o número de seus membros e, por causa 
disso, verificam-se dificuldades em encontrar suces-
sores para os cargos de diretoria, menos pessoas para 
levar a efeito as atividades e, um certo esfriamento 
no entusiasmo. Contudo, os que compõem os gru-
pos, desenvolvem  todo o esforço para continuar a 
missão de rezar e trabalhar pelas vocações. Nota-se 
que o Movimento Serra goza de elevado conceito 
junto aos senhores bispos, padres, religiosos e semi-
naristas. Quanto ao assistente espiritual, as comuni-
dades, com algumas exceções,  estão satisfeitas com 

a presença dos padres e 
possuem um bom entro-
samento com a diocese. 
Chegamos à conclusão 
de que essa reunião pre-
paratória dos encontros 
distritais é importante e 
produtiva, porque os nos-
sos líderes têm a oportu-
nidade de se manifestar, 

livremente, com bastante tempo, coisa que não seria 
possível nos encontros,  por falta de tempo disponí-
vel e, também, porque diante do grande grupo não 
seria produtivo abordar certos assuntos. Pelo suces-
so alcançado, achamos por bem sugerir que essa re-
união de véspera seja efetuada em todos os encon-
tros distritais.

Dia 23/04 – Dia do Encontro de Aprofunda-
mento Espiritual e Formação. Em local adequado, 
com todo o conforto, muito bem organizado pelos 
irmãos, sob a liderança da coordenadora distrital e 
da presidente da comunidade local, desenvolveu- a 
programação do encontro, com as palestras do se-
nhor bispo diocesano, que abordou o tema: Ano Ju-
bilar Mariano; palestra sobre a Vida de São Junípero 
Serra, a cargo do Is. Francisco Gurgel, Santa Missa, 
almoço etc. Quando foi colocada a palavra à disposi-

Caicó, RN
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ção, este presidente, após saudar as lideranças, teceu 
considerações sobre: A prioridade desta gestão que 
é o Fortalecimento das Comunidades em dificulda-
des, sugerindo alguns procedimento que podem ser 
postos em prática como: bom relacionamento com 
os senhores bispos e com o clero; oferecendo-lhes 
agrados, sendo comedidos na crítica e generosos no 
elogio; ter entrosamento com as demais pastorais; 
frequência assídua às reuniões; renovação com au-
mento do quadro social; cultivar a verdadeira amiza-
de entre os membros, tornando o ambiente agradá-
vel, de boa convivência e, assim, evitar desistências.

Também falamos das trimestralidades, assi-
natura da revista e comparecimento às romarias e 
convenções. Participaram deste encontro, irmãos e 
irmãs de Caicó, Cruzeta, parelhas, Natal e de Re-
cife. Não tivemos representantes do Ceará, nem do 
Piauí. Antes do encerramento, todo o grupo de parti-
cipantes se deslocou até o monumento em honra ao 
nosso patrono São Junípero Serra, para conhecê-lo,  
fotografá-lo e pedir a sua proteção ao Serra e seus 
membros. Como última atividade,  participamos de 
um momento de adoração ao Santíssimo Sacramen-
to, na capela do Seminário.

12/05 – Minha espo-
sa Eni e eu nos deslocamos 
de Pelotas para Porto Ale-
gre, onde tomamos o avião 
que nos levou até São Pau-
lo, Guarulhos. Ali, o Is Af-
fonso José Iannone/Hilda, 
nos acolheu e nos levou, 
em seu carro, até Barra do Piraí, no Estado do Rio 
de Janeiro, onde chegamos à noite. Um pouco can-
sados da viagem, nos hospedamos no Hotel Lemes 
e pernoitamos.

13/05 – Às 08h nos deslocamos até o local do 
Encontro Distrital, no Central Sport Clube. Ali nos 
encontramos com o Is Ulisses Antônio Sebben, se-
cretário executivo do Conselho e as irmãs Maria Ilda 
Monteiro de Castro e Maria das Graças S. de Brit-
to, respectivamente, coordenadora do distrito 176 e 
coordenadora do Regional leste I, juntamente com 
um expressivo número de participantes do encontro. 
Ao declarar abertos os trabalhos, Is Mária Ilda agra-
deceu a presença de todos e convidou um grupo de 
jovens para conduzir a espiritualidade inicial.

 A seguir houve a Palestra sobre o Ano Jubilar 
Mariano, a cargo do padre Deive Santana de Olivei-
ra, da Paróquia da Catedral Diocesana. Em prosse-
guimento, em cerimônia coordenada pelo Is Sebben,  
foram empossados três auxiliares distritais, sendo um 
de Barra Mansa, outro de Volta Redonda e o terceiro 
de Barra do Pirai. Houve um espaço para testemunhos 
e depoimentos, seguindo-se a Celebração Eucarística 
presidida pelo Senhor Bispo Francisco Biasin, con-

celebrada por outros sacer-
dotes e o Diácono Sebben. 
Houve um intervalo para o 
almoço e a seguir aconteceu 
a palestra do presidente do 
Conselho Nacional do Ser-
ra do Brasil, que abordou o 
tema; “ O Movimento Serra 

no Regional, Distrital e Comunidades.”  Foi dada a 
palavra ao Is Iannone, representante do Serra do Bra-
sil junto ao Serra Internacional que, entre outras afir-
mações, disse ser o distrito 176 o maior distrito do 
mundo em número de comunidades e de membros do 
Serra. Às 16h, a Is Maria Ilda agradeceu o compa-
recimento, participação e ajuda de todos e declarou 
encerrado esse proveitoso Encontro Distrital de For-
mação e Espiritualidade.

Pernoitamos na mesma cidade e, no dia se-
guinte, bem cedo, ainda no carro do Is Iannone, 
partimos para São Paulo, onde o Is Affonso nos 
deixou no aeroporto de Guarulho, a tempo de to-
marmos o avião para Porto Alegre e, daí, de ôni-
bus, para Pelotas. Desejo deixar aqui registrado o 
reconhecimento do Conselho Nacional do Serra do 
Brasil a todos os irmãos e irmãs que compareceram 
ao encontro e, de modo especial, a todos os que tra-
balharam,  com destaque para a Is Maria Ilda, por 
ter programado, organizado e conduzido brilhan-
temente esse importante e bem sucedido Encontro 
Distrital em Barra do Piraí.

Pelotas, RS, em 18 de Maio de 2017.
Is Alcides Dachery, Presidente do CNSB

Barra Do Pirai, RJ
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XXX Romaria Nacional

No próximo mês de novembro, o Movimento Serra do Brasil estará 
realizando sua Trigésima Romaria Nacional ao Santuário de Nossa Senho-
ra Aparecida. Durante três décadas os membros do Serra se encontram na 
Capital Espiritual e Mariana do Brasil para, aos pés da Senhora Aparecida, 
agradecer pelos benefícios recebidos no ano que finda e pedir novos para 
o ano seguinte. É evidente a proteção da Mãe de Deus que nós invocamos 
sob o título de ‘Rainha e Mãe dos Vocacionados’. 

Em Aparecida encontramos irmãs, irmãos de ideal, procedentes de 
todas as partes do país, desde o Norte, até o extremo Sul. Na foto ao lado, 
por exemplo, são vistas serranas de Caicó, RN (300 km de Natal), em 
frente ao altar da capela do Seminário Redentorista Santo Afonso, local de 
encontros, reuniões, estudo e oração. 

É impressionante a alegria, a amizade, a piedade que sentimos em 
cada participante da Romaria. É, sem dúvida, essa disponibilidade, doação 
e entusiasmo que fazem com que: ‘o Senhor da Messe nos mande mais 
operários par a Messe’.     

sebben


