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Com esta arma, salvei muitas almas
São João Maria Vianney
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Serranos de Volta Redonda RJ, Co-
munidades Sagrada Família e Santa Te-
rezinha, rezando o terço às margens do 
Rio Paraíba. O Distrito 176 – Diocese 
de Barra do Pirai/Volta Redonda (RJ), 
possui mais de sessenta Comunidades 
Serra. Sua maioria formada por grupos 
do ‘Terço dos Homens’ que rezam to-
das as semanas, o terço pelas vocações. 
Um belo exemplo a ser seguido!No
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Palavra do Presidente
Ter um verdadeiro 
encontro com Jesus

Buscai as coisas do alto 
(Colossenses 3,1)

“Se você quer encontrar a verdadeira 
vida, você tem que achar Jesus”

Ter um encontro pessoal com Jesus é 
essencial para entender o sentido da vida. 
Buscá-Lo é a primeira decisão para propi-
ciar esse encontro. E a partir dele há uma 
ressignificação. Um entendimento profundo 
da missão, uma vida de verdade. Pois quan-
do não há isso, antes de viver isso, qualquer 
coisa a resolver se torna um problema, se 
potencializam negativamente as realidades, 
pois não há confiança em Deus, muitas vezes nem se vê Deus. Vem o deses-
pero, a crença de que não há nada além da vida na Terra, então se vive pen-
sando apenas na realidade do agora, dessa vida. Quando na verdade nosso 
olhar deve estar na eternidade.

Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas que 
estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os desafios e que não se 
deixam abater diante das dificuldades. Para aqueles que não querem parar 
nem desanimar diante dos problemas, eis o ensinamento: É preciso conti-
nuar! Em Buscai as coisas do Alto, encontrar o sentido para a nossa exis-
tência e prosseguir no caminho, mesmo em meio à dor. É no Alto que está 
a nossa meta e é por ela que devemos lutar. Para alcançar as coisas do alto, 
precisamos cultivar a paz. E essa paz também é no sentido interior. “É pre-
ciso ter uma meta, e a nossa meta é muito grande. Quem se acostuma com 
coisa pequena não pode ir para o céu. O céu é para quem sonha grande, 
pensa grande, ama grande e tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”

Marcílio Augusto - Presidente do CNSB
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“Filho de Davi, Jesus, tem 
piedade de mim!”. Façamos 
hoje esta oração. Cada um de 
nós se pergunte: “Como vai a 
minha oração?”. É corajosa, 
sabe “alcançar” o Senhor que 
passa, ou contenta-se em dar-lhe 
uma saudação formal de vez em 
quando, quando me lembro? 
Essas orações tíbias não aju-
dam minimamente. Ou então: a 
minha oração é “substanciosa”, 
expõe o meu coração diante do 
Senhor? Apresento-lhe a histó-
ria e os rostos da minha vida? 
Ou é anêmica, superficial, cons-
tituída por rituais sem afeto nem 
coração? Quando a fé está viva, 
a oração é sentida: não mendiga 
tostões, não se reduz às necessi-
dades do momento. A Jesus que tudo pode, deve-se 
pedir tudo, com insistência perante Ele. 

Muitos de nós, quando rezamos, não acredita-
mos que o Senhor possa fazer um milagre. Lembro-
-me da história - que constatei - daquele pai a quem 
os médicos disseram que a sua filha de nove anos 
não passaria daquela noite; estava no hospital. Ele, 
de automóvel, percorreu setenta quilômetros até ao 
santuário de Nossa Senhora. Estava fechado e ele, 
agarrado ao portão, passou a noite inteira a rezar: 

“Senhor, salva-a! Senhor, dá-lhe a vida!”. Rezava a 
Nossa Senhora, toda a noite, gritando a Deus, gritan-
do do coração. Depois, de manhã, quando regressou 
ao hospital, encontrou a sua esposa a chorar. E pen-
sou: “Morreu”?. E a esposa disse: “Não se entende, 
não se entende, os médicos dizem que é uma coisa 
estranha, parece que sarou”. O grito daquele homem 
que pedia tudo foi ouvido pelo Senhor que lhe deu 
tudo. Essa não é uma estória, eu mesmo a presenciei. 
Temos essa coragem na oração?  

3edição 149 - Maio | 2022

Jesus não vê a hora de derramar a sua graça e alegria 
nos nossos corações, mas infelizmente somos nós 

que mantemos a distância, talvez por timidez, 
ou preguiça ou incredulidade.

Como vai a minha oração?   

Papa Francisco
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A CF 2022 aborda a temática 
da educação com o lema: “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” 
(Pr. 31,28). Educar é uma ação di-
vina. A Bíblia nos mostra a história 
de um Deus que educa o seu povo, 
com pedagogia divina, alternando 
paciência, perdão, provações, cui-
dando do seu povo, como pastor, 
como pai e mãe. Os livros da sabe-
doria, dos provérbios, dos salmos 
são um manancial inesgotável de 
ensinamentos para a vida. Os pro-
fetas são mestres em transmitir os 
ensinamentos e a vontade de Deus 
ao seu povo.

Educar é um ato eminente-
mente humano, pois diz respeito à vida e seu senti-
do. Educar é uma ação abrangente, permanente 
e global, não parcial, ou restrita apenas à escolariza-
ção, embora a escola tenha uma grande importância 
nos processos educativos. De fato a educação não 
atinge somente alguns aspectos da vida, mas deve 
chegar às raízes do modo como pessoas e povos 
compreendem e organizam a totalidade da vida. É 
obra feita em mutirão e precisa de muitos atores 
sociais, como afirma Papa Francisco: “A educação 
será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se 
preocupar também por difundir um novo modelo re-
lativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação 
com a natureza”.

O ato educativo exige de nós uma profunda 
conversão: Não podemos delegar a nossa responsa-
bilidade descarregando na escola e nas instituições 
governamentais a tarefa de educar as pessoas para os 
valores da vida. Somos chamados como cristãos e ci-
dadãos, a assumir uma postura educativa através do 
testemunho e da coerência de vida. “Cantar e cantar a 
beleza de ser um eterno aprendiz!” diz o samba enre-
do de Gonzaguinha. Devemos cultivar a consciência 
de estarmos continuamente em atitude educacional. 
Nossas atitudes gestos ou palavras, queiramos ou 
não, educam ou deseducam, formam ou deformam.

O papa Francisco, ao enviar uma mensagem à 
CNBB para o início da Campanha da Fraternidade 
2022, afirmou: “Percebe-se de maneira muito clara 
a urgência em adotar ações transformadoras no âm-
bito educativo a fim de que tenhamos uma educação 
promotora da fraternidade universal e do humanis-
mo integral, como recordado no convite para um 
Pacto Educativo Global: ‘Nunca, como agora, hou-
ve necessidade de unir esforços numa ampla alian-
ça educativa para formar pessoas maduras, capazes 
de superar fragmentações e contrastes e reconstruir 
o tecido das relações em ordem a uma humanidade 
mais fraterna”. No atual momento histórico torna-
-se urgente e necessário educar para a fraternidade 
e a paz! Nesse sentido a grande educadora italiana 
Maria Montessori (1870-1952), ao mesmo tempo 
nos alerta e nos ensina: 

“As pessoas educam para a competição 
e esse é o princípio de qualquer guerra. 
Quando educarmos para cooperarmos e 

sermos solidários uns com os outros, nesse 
dia, estaremos a educar para a paz”.

+ Francisco Biasin 
Assistente Episcopal do MSB

O ato educativo exige de nós 
uma profunda conversão
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Por que Maria é a Mãe de Deus?

No século IV, o termo Theotókos é já de uso 
frequente no Oriente e no Ocidente. A piedade e a 
teologia fazem referência, de modo cada vez mais 
frequente, a esse termo, já encontrado no patrimônio 
de fé da Igreja. O Concílio de Éfeso, no ano 431, 
afirmando a subsistência da natureza divina e da na-
tureza humana na única pessoa do Filho, proclamou 
Maria Mãe de Deus.

Proclamando Maria “Mãe de Deus”, a Igreja 
quer afirmar que ela é a “Mãe do Verbo encarnado, 
que é Deus”. Por isso, a sua maternidade não se re-
fere a toda a Trindade, mas unicamente à segunda 
Pessoa, ao Filho que, ao encarnar-se, assumiu dela a 
natureza humana.

A maternidade é relação entre pessoa e pessoa: 
uma mãe não é mãe apenas do corpo ou da criatura 
física saída do seu seio, mas da pessoa que ela gera. 

Maria, portanto, tendo gerado segundo a natureza 
humana a pessoa de Jesus, que é a pessoa divina, é 
Mãe de Deus.

Ao proclamar Maria “Mãe de Deus”, a Igreja 
professa com uma única expressão a sua fé acerca do 
Filho e da Mãe. Essa união emerge já no Concílio de 
Éfeso. Com a definição da maternidade divina de Ma-
ria, os padres queriam evidenciar a sua fé à divindade 
de Cristo. Não obstante as objeções, antigas e recen-
tes, acerca da oportunidade de atribuir esse título a 
Maria, os cristãos de todos os tempos, interpretando 
corretamente o significado dessa maternidade, torna-
ram-no uma expressão privilegiada da sua fé na di-
vindade de Cristo e do seu amor para com a Virgem.

Do livro “A virgem Maria”, 
de São João Paulo II

“O Concílio de Éfeso proclamou Maria Mãe de Deus”

https://formacao.cancaonova.com/igreja/
https://musica.cancaonova.com/liturgia/repertorio/sugestao-de-repertorio-santissima-trindade/
https://formacao.cancaonova.com/familia/maternidade/mudancas-positivas-da-maternidade-na-vida-de-uma-mulher/
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-joao-paulo-ii/
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Expansão do Movimento Serra 
na região do Baixo Amazonas, PA

O Espírito de Deus suscitou, em uma reu-
nião da Comunidade Serra Belém-Batista Campos 
(055/1980), do Distrito 109 - Regional Norte, que 
o Movimento Serra poderia ser expandido para 
Santarém e Óbidos, na região do Baixo Amazonas, 
também no Estado do Pará, um lugar que desafia o 
compromisso evangelizador dos discípulos e mis-
sionários de Jesus.

Na verdade, a Comunidade Belém-Batista 
Campos, que se formou dentro da Paróquia de San-
to Antônio de Lisboa, da Arquidiocese de Belém, 
atualmente sob o comando de Dom Alberto Tavei-
ra Corrêa, tem suas raízes naquela região, de onde 
também vieram alguns de seus membros, entre os 
quais ex-seminaristas, e o Assistente Eclesiástico, 
Frei Rodolfo dos Santos Pimentel Junior.

A longa e fecunda amizade entre essa comu-
nidade e os sacerdotes e irmãos franciscanos da 
Custódia São Benedito da Amazônia, em Santarém 
(PA), cujo atual Ministro Custodial é Frei Edilson 
Rocha, que também já foi Pároco de Santo Antônio 
de Lisboa, sendo grande incentivador do Movimen-
to Serra, impulsiona os Serranos do Norte a orar e 
trabalhar por um ambiente favorável às vocações 

sacerdotais, religiosas e missionárias, tão frutíferas 
naquele pedaço do Brasil, diante das diferentes rea-
lidades da Amazônia, e dos povos da floresta, dos 
rios, dos campos e das cidades.

O Pará conta atualmente com três comunidades 
ativas, todas em Belém: Serra Batista Campos, Serra 
Fátima (080) e Serra Castanheira (189). No Ama-
zonas, a Comunidade São José (229), em Manaus. 
Durante o Encontro de Formação e Espiritualidade 
Serra do Distrito 109, realizado em 11 de setembro 
de 2021, e a entusiasmada palestra do IS José Gi-
naldo de Jesus, do Serra Aracaju, Vice Presidente 
de Expansão do Movimento Serra do Brasil, o que 
parecia ser um sonho pela expansão, acabou se tor-
nando uma possibilidade muito próxima.

Sendo assim, já em outubro de 2021, após a 
permissão e a benção do Arcebispo e do Bispo das 
Dioceses de Santarém e de Óbidos, Dom Irineu 
Roman e Dom Frei Bernardo Johannes Bahl-
mann, respectivamente, leigos engajados, a convite 
de membros da Comunidade Serra Belém-Batista 
Campos, IS. Antonio Wilson, Hideraldo e Marta, 
tiveram reuniões nos dias 8 e 10 de janeiro deste ano 
de 2022, com a presença dos casais Augusto/Elia-

Óbidos (PA) 
por ocasião 
da reunião de 
apresentação 
do Movimento 
Serra para o 
Bispo Diocesa-
no Dom Ber-
nardo, religio-
sos e leigos. 
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Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Ofm, Bispo 
diocesano de Óbidos, com o casal Augusto e Elia-
na, do Serra Belém-Batista Campos. 

Visita dos Serranos da CS de Belém-Batista Cam-
pos ao Frei Vianney Miller (94 anos), que veio 
dos Estados Unidos para evangelizar na Amazônia. 
Celebrou a Primeira Eucaristia e casamento da IS 
Adriana de Lourdes Mota Simões Colares, coorde-
nadora do Distrito 109-PA. 

Frei Edílson, Ministro Custodial, da Custódia São Benedito, da Ama-
zônia, em Santarém (PA). É visto com o casal Augusto e Eliana, presi-
dente da CS. De Belém-Batista Campos.

na e Eládio/Betinha, dessa mesma comunidade, 
que para lá se deslocaram por via aérea e transporte 
aquaviário, e com a assistência espiritual de francis-
canos e religiosos locais, dando início à implantação 
do Serra na Região do Baixo Amazonas.

De fato, as missões evangelizadoras nessa lon-
gínqua e grandiosa região do Brasil tornam a pre-
sença do Movimento Serra necessária, no sentido de 
despertar, acompanhar, proteger e incentivar as vo-

cações de especial consagração. O solo é fértil e as 
sementes foram lançadas. Ajudemo-nos mutuamen-
te nesse cultivo. Roguemos a intercessão do nosso 
Patrono São Junípero Serra, e de Nossa Senhora, 
Rainha e Mãe dos vocacionados.

Adriana de Lourdes Mota Simões Colares
Coordenadora Distrital 109, Belém, PA
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O Menino e a Eucaristia

Esta cena aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022, aqui na Paróquia São Ci-
priano, em Jaguaré (ES). Foi lindo ver o olhar e a ternura de José Daniel, contem-
plando Jesus na Hóstia Sagrada. Ele, simplesmente, subiu ao altar e permaneceu 
contemplando o Sagrado com a ternura, amor e simplicidade da criança. Sem dú-
vida, um exemplo para todos nós. Achei lindo, emocionante, chorei. Tive que com-
partilhar com você. Celebrava a Missa o nosso Pároco Pe. Eder Mataveli Vargas.

Interrogado sobre o foto, o Pe. Eder disse:
Perguntaram qual título podería dar para estas fotos.
Não sei... Fiquei tão encantado que não consegui pensar, apenas agradecer a 

Deus pelo olhar da criança que vi diante do Senhor Sacramentado.
Na hora, não quis falar nada com ele, com medo de assustá-lo. Mas confesso 

que fiquei pensando: o que ele vai fazer!? Bom! Ele simplesmente fez o que todos 
nós devemos fazer: contemplar tão grande Mistério que nos une, nos fortalece, nos 
motiva, nos ama... nos salva!

Com simplicidade, coragem e acolhida é preciso anunciar o Amor de Deus tão 
simples e tão profundo. 

Deus abençoe todas as crianças! Deus abençoe as famílias!

Margarida Maria Morelli
Comunidade Serra de Jaguaré, ES

Coordenadora do Regional LESTE II
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Ave Maria das Mães

Mãe,
Ajuda-nos a continuar nesta batalha

Ajuda-nos a ser feliz como a gente sempre quis.
Da-nos coragem para continuar 

saúde para ao menos tentar 
Resignação para tudo aceitar.

E apesar de tudo
Continuar a ser sinônimo de ternura. 

Perdoa-nos por nossos erros,
E por nossos insistentes apelos. 

Perdoa-nos também pelas nossas revoltas, 
nossas lágrimas e nossas derrotas.

E não nos deixe nunca mãe, perdermos a fé.
E sempre que puder, peça por nós ao Pai.
E lembre-lhe que quando Ele criou Eva,

Não deixou com ela nenhum mapa de orientação, 
Nenhum manual com indicação, 

Nenhuma seta indicando o caminho correto. 
Nenhuma instrução de como viver,

De como, a despeito de tudo, vencer.
E mesmo assim...conseguimos aprender.

Amém!

Mãe
Aqui, agora e a sós, 

Quero lhe pedir por todas nós.
Por aquelas que foram escolhidas para dar a vida

Por nós, que somos o sorriso e a voz.
Que temos o sentimento mais profundo,

Porque fomos escolhidas tanto quanto você,
Para gerar e, apesar de qualquer coisa, amar
Independente de quem forem nossos filhos 

feios ou bonitos, amáveis ou rebeldes 
perfeitos ou deficientes, tristes ou contentes.

Através deste singelo texto, desejo prestar mi-
nha homenagem às mães do Movimento Serra do 
Brasil que, confiantes, rezam e trabalham em favor 
das vocações sacerdotais e religiosas.

Contribuição da IS Célia Maria
CS. Cidade Sorriso, Curitiba, PR

Presidente Eleita do CNSB
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A Última Ceia!

Tomo por base um texto do Irmão Serra João de 
Deus Souza, o mesmo que organizou e coordenou a 
XIII Convenção Nacional do Movimento Serra do 
Brasil, realizada em Aracaju (SE), no período de 27 
a 29 de agosto de 1987, publicado no jornal “Vivên-
cia”, do Movimento de Cursilhos de Cristandade, 
para uma provocação. Consultando os Evangelhos 
Sinóticos é possível encontrar em Mateus, 26,17-30; 
Marcos, 14,12-26 e Lucas, 22,7-23, a narrativa da 
ÚLTIMA CEIA durante a qual Jesus instituiu o Sa-
cramento da Eucaristia.

O ser humano, sabemos, é muito dado aos ri-
tuais. E Jesus, que foi também homem, não quis 
furtar-se a eles, vez que eles, os rituais, exprimem 
uma manifestação da personalidade humana, di-
ferenciando os homens dos animais, por ser fruto 
da razão.

Jesus, que não veio para abolir a lei, mas, para 
aperfeiçoá-la (Mt 5,17) aproveitou o ritual judai-
co da Páscoa Moisáica, libertação dos Hebreus da 
opressão dos egípcios como narra o Livro do Êxo-
do, e dentro deste ritual instituiu um elemento novo: 
A SAGRADA EUCARISTIA, perpetuação de Sua 
presença viva entre nós. Através desse sinal sensí-
vel que significa aquilo que representa, e onde, de 
forma misteriosa, encontramos corpo, sangue, alma 

e divindade de Jesus, que a fé nos atesta e a razão, 
por fundamentos daquilo que realizou Jesus, segun-
do os Evangelhos, não rejeita, a não ser, como nos 
diz o próprio Jesus, se formos “tardos e duros de 
coração” (Lc 24,25), para não reconhecermos a di-
vindade dEle.

A vida de Jesus, assim como a de todos os seres 
humanos, é paradoxal para os homens. Na verdade, 
sua Última Ceia pode ser considerada a Primeira 
Ceia para nós, cristãos, seguidores de Jesus, e as-
sim poderíamos até chamá-la: A PRIMEIRA CEIA 
na qual, a humanidade, representada na pessoa dos 
apóstolos, se serviu, pela primeira vez, do Corpo e 
do Sangue do Senhor Jesus.

Portanto, o que nos deixou Jesus na Última 
Ceia, para nós, a PRIMEIRA E GRANDE CEIA, 
perpetuada diariamente por vontade do próprio Je-
sus, nas santas missas celebradas todos os dias, no 
mundo inteiro, foi a maior preciosidade que só de 
um Deus poderia emanar: seu próprio Ser divino 
entre nós, de forma misteriosa, mas real, como dito 
pelo próprio Cristo: “Isto é o meu corpo, que é dado 
por vós; fazei isto em memória de mim.” (Lc 22,19).

Ginaldo de Jesus
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Serra Aracaju 45 anos de existência

Fundado em 26 de fevereiro de 1977, do ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, por inicia-
tiva de Dom Luciano José Cabral Duarte, à época, 
arcebispo de Aracaju e coordenado por Dom Edivaldo 
Gonçalves Amaral, Bispo Auxiliar de Aracaju e que 
também foi o presidente da Reunião de Instalação, o 
Serra Clube de Aracaju celebrou, com júbilo, no dia 6 
de março de 2022, os 45 Anos de sua fundação.

Participaram da Reunião de Instalação do Serra 
Aracaju vinte e um membros do Serra Clube do Re-
cife, destacando entre estes Dr. José Oliveira, gover-
nador do Distrito 102, Dr. Simão Nader, presidente 
do Serra Clube do Recife, Dr. Clemenceau Dutra de 
Almeida Lyra e Dr. Francisco Figueiredo. Também se 
fizeram presentes quatro membros do Serra Clube de 
Maceió, além de dezoito convidados locais que pas-
sariam a integrar o Serra Clube de Aracaju, entre eles 
Cláudio Messias Barreto e Raymundo, que foram o 1º 
presidente e 1º secretário, respectivamente, além de 
Jadson Barbosa de Matos, José Alcides Vasconcelos 
e José Antônio Peixoto, estes últimos ainda entre nós.

A primeira diretoria do Serra Aracaju, eleita ao 
final da Reunião de Instalação ficou assim constituí-
da, para o período de 1977/1978: Presidente Cláu-
dio Messias Barreto, Vice-Presidente de Progra-
mação Luciano Vieira Nascimento, Vice-Pre-
sidente de Atividades Vocacionais Luiz Rabelo 
Leite, Vice-Presidente de Novos Sócios Eduardo 
Quintiliano da Fonseca, Secretário Raymundo de 
Paiva Mello e Tesoureiro José Antônio.

Hoje, ao celebrarmos os 45 anos da presença 
do Movimento Serra na Arquidiocese de Aracaju, 
apesar de tantas dificuldades que se nos apresen-
tam, não poderíamos deixar de agradecer a Deus 
por tantos homens e mulheres que deram o melhor 
de si para que pudéssemos chegar até aqui. Entre 
eles não poderíamos deixar de citar Dom Luciano 
Cabral Duarte, idealizador e incentivador; Dom 
Edvaldo Gonçalves Amaral, SDB, atualmente arce-
bispo emérito de Maceió; Padre Raimundo Cruz, 
assistente eclesiástico e grande incentivador das 
vocações, assim como a todos os senhores bispos e 
sacerdotes que Deus colocou no nosso caminho, nos 
orientando e assistindo espiritualmente.

Por fim, a nossa homenagem e agradecimento 
a todos os Irmãos serranos que continuam na mis-
são de fecundar a “messe do Senhor”, com orações, 
muitas das vezes transformadas em gestos concre-
tos em prol das Vocações de Especial Consagra-
ção, por meio do Apostolado Vocacional Serra, 
como também às Irmãs Religiosas, tão carinhosas 
para com o nosso Movimento e aos irmãos de ou-
tros movimentos e pastorais que também têm nos 
apoiado na missão de “rezar ao Senhor da Messe 
que envie mais operários para a sua Messe”.

José Ginaldo de Jesus
CS. Aracaju, SE

Vice de Expansão do CNSB
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Destaques

Pe. Mayron José 
é ordenado presbítero, em Volta Redonda (RJ). Foi 
ordenante S. Ex.a Dom Luiz Henrique, Bispo Dio-
cesano, acompanhado pelos Bispos Eméritos Dom 
Francisco Biasin e Dom João Maria Messe. As 
serranas que formam a Comunidade Serra ‘Camo-
milas Vocacionais’, tendo à frente a IS Maria Ilda, 
prepararam a alegre confraternização.

O Seminário Santo Oscar Romero, 
de Petrópolis (RJ), dá início ao ano formativo de 
2022, após a Missa presidida por S. Ex.a Dom Luiz 
Henrique, Bispo Diocesano, tendo como concele-
brante o Pe. Sérgio Brandão Criado e outros Sa-
cerdotes de Petrópolis. Com eles os seminaristas da 
Diocese de Barra do Pirai/Volta Redonda. 

Adoração ao Santíssimo Sacramento
A Comunidade Serra Nossa Senhora dos Remédios, 
em Floriano, Barra Mansa (RJ), atendendo o Man-
damento do Senhor: ‘Pedi ao Senhor da Messe que 
envie mais operários para a sua Messe’, permaneceu 
40 horas de joelhos, em oração, diante da Eucaristia. 
Magnífico exemplo a ser seguido.

Dom Luiz Henrique, 
Bispo Diocesano de Barra do Pirai/Volta Redonda 
(RJ), com os Padres José Antônio, Rafael Ferreira 
e Mayron, Reitor do Seminário e os cinco jovens 
seminaristas Arthur, João Vitor, Breno, Debson e 
Ricelli, futuros Sacerdotes, do Propedêutico Sagra-
da Família, em Petrópolis, após solene Eucaristia de 
Envio, no dia 5 de fevereiro de 2022. 
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Novas ordenações na Província 
Eclesiástica de Aracaju
Foram ordenados, pelo arcebispo de 
Aracaju, Dom João José Costa, os 
padres ambos da Arquidiocese Alex 
Henrique Souza Pimentel e José Fer-
nandes Dórea Nascimento, de Araca-
ju. Já na Diocese de Propriá (SE), fo-
ram ordenados, pelo bispo diocesano, 
Dom Vitor Agnado, três novos diáco-
nos temporários: Cristiano dos San-
tos, Diego de Souza Farias e Mar-
cos Vinícius Silva dos Santos, todos 
formados no Seminário Maior Nossa 
Senhora da Conceição, da Província 
Eclesiástica de Aracaju. O Serra este-
ve presente aos acontecimentos.

Diáconos Diego Ronaldo Nakalski e Douglas Ribaz, 
foram ordenados no dia 5 de fevereiro último, em Antônio Olin-
to, Diocese de União da Vitória (PR) por S. Ex.a Dom Walter 
Jorge, Bispo Diocesano. Membros da Comunidade Serra Vale 
do Iguaçu, participaram da solene liturgia.

Diácono Diego 
com seus pais e irmãos e Comunidade Serra de União da Vitória, 
recebendo e homenageando o Diácono Diego, que acaba de ser 
ordenado, em Antônio Olinto (PR), na Diocese de União da Vi-
tória, por S. Ex.a Dom Walter Jorge Pinto. Com ele vemos o Pe. 
Sidnei, Pároco da Catedral.

Pe. José Danilo, de Formosa (GO)
Comunidades Serra de Formosa e Formosinha com o Pe. José 
Danilo que acabava de ser ordenado por S. Ex.a Dom Adair 
José Guimarães, Bispo Diocesano. A solene liturgia aconte-
ceu na Cátedra Imaculada Conceição e o almoço de confrater-
nização foi preparado e servido pelos serranos. 

Irmã Adriana 
comemorou, dia 24 de fevereiro último, 
60 anos de vida religiosa consagrada. 
Serranos de Formosa e Formosinha par-
ticiparam de Missa de Ação de Graças 
pelo importante acontecimento. 
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Podemos dizer que são muitos os caminhos que 
levam ao Céu. Não há um caminho melhor que o 
outro, para se chegar ao Céu. Todos podem ser san-
tos, cada um em seu estado de vida: casado como 
casado, solteiro, sacerdote, militar, comerciante e 
assim todos os estados de vida. Cada situação tem 
seus meios próprios para essa santidade. O casamen-
to tem vantagens, pois, são dois a buscar o mesmo 
caminho para o Céu. 

A união do homem e da mulher no casamen-
to, corresponde à própria realidade do masculino e 
do feminino que se completam, como duas partes 
pertencendo uma à outra. A grande vantagem do sa-
cramento é a complementaridade. Esta é também es-
piritual. Como física, psicológica, intelectual e afe-
tivamente, são diferentes e se completam, também o 
são espiritualmente. 

Como? Primeiramente um estimulando o outro 
no caminho do Senhor, no caminho da santidade. 
Sem isso é o casamento vazio. A seguir, oferecendo 
um ao outro o modo diferenciado de santidade, e as-
sim, buscando juntos, o Senhor, transformam tudo o 
que é amor, afeto e carne no casamento e um cami-
nho magnífico de santidade.

O matrimônio cristão, 
unido com uma só vida, um só amor, 

uma só realidade, 
realiza em si o Mistério Pascal de Cristo 

que é um mistério de felicidade, 
mas também construído 

sob o alicerce da Cruz de Cristo. 

Não quer dizer que o sofrimento seja fundamen-
tal no casamento. Existe, mas a vida pascal está na 
cruz da entrega de vida para que haja vida em abun-
dância. A busca da felicidade do outro é o segredo 
da Páscoa matrimonial. Por isso Paulo diz da relação 
com Cristo e a Igreja. Ele se entrega à Igreja, como 
o marido à esposa e a esposa ao marido, no mútuo 
acolhimento, resposta à entrega. Aqui está também o 
sentido de serviço que encontramos na última Ceia. 
Essa entrega faz do casamento um momento espe-
cial para a união ao Mistério Pascal de Cristo. Tudo 
é Páscoa e felicidade.

Diác. sebben

Ser santo, no casamento
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Memória

Presidente do Serra Internacional Seang You, 
de Singapura, acompanhado pelos serranos Henrique Luiz Sa-
lonski e Jorge Luiz Tonet, de Campo Mourão (PR), por ocasião 
da Romaria Nacional do Movimento Serra do ano de 2004, em 
Aparecida, SP.

Dom Diógenes Silva Mathes, 
Assistentes Episcopal do CNSB, no período de 2008 
a 2010, com o casal de serranos IS Affonso José 
e Hilda Iannone, por ocasião da XXV Convenção 
Nacional, em Aparecida (SP).

IS Geraldo Ajudarte, 
de Bragança Paulista (SP), quando de sua presidên-
cia do CNSB, por ocasião de reunião da Diretoria 
Executiva, em Curitiba, PR, em janeiro de 2014. 

Pe. Giovanni Rochia e o IS Alcides Dachery, 
de Pelotas (RS), por ocasião de visita que o serra-
no, então presidente do Conselho Nacional Serra do 
Brasil (2016/2018), lhe fazia, junto ao Santuário de-
dicado à Santíssima Trindade, em Guarapuava, PR. 

Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
quando Assistente Episcopal do Movimento Serra 
do Brasil, por ocasião da agregação das Comunida-
des Serra ‘Serrinhas’, de Pindamonhangaba, SP.
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Depois de três anos realizando as Romarias do 
Movimento Serra ao Santuário de Aparecida, de for-
ma virtual, agora nos dias 19 e 20 de novembro de 
2022, estaremos realizando presencialmente a 35ª. 
ROMARIA NACIONAL e a 31ª. CONVENÇÃO 
NACIONAL, que pelos nossos Estatutos deve acon-
tecer de dois em dois anos. A Convenção tem cará-
ter administrativo, ocasião em que será empossada 
a primeira presidente mulher, do Movimento Serra 
do Brasil, nossa querida Irmã Célia Maria Kotlevski 
Hauffe, esposa do nosso Tesoureiro IS Aroldo Fre-
derico Hauffe, ambos da Comunidade Serra Cidade 
Sorriso, de Curitiba, PR.

Para uma boa Romaria ao Santuário Nacional 
de Aparecida, se faz necessária uma preparação 
espiritual e isso todos nós serranos faremos nas 
Reuniões mensais de nossas Comunidades, que a 
antecedem.

É muito importante acompanhar o Programa da 
Romaria, sempre expedido pelo CNSB, que traz dia, 
local e horário de cada evento, preparado com mui-
to esmero, carinho, para que cada um tenha espaço 
de vivência espiritual, de experiência de Deus, de 
encontro e confraternização entre Irmãos Serra, ro-
gando graças através da Mãezinha Aparecida, agra-
decendo bênçãos e dádivas recebidas.

O Santuário é a CASA DA MÃE, onde sempre 
todos são bem-vindos e se sentem acolhidos com 
amor. É lugar de transformação. Com piedade, de-
voção e fé sairemos da peregrinação renovados e, de 
volta às nossas casas e comunidades estaremos com-
partilhando as bênçãos aqui recebidas com nossos 
irmãos de ideal e com nossas comunidades Serra.

Fernando Barreto
Diretor do RN – Romaria Nacional

Romaria do Movimento Serra
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A encarnação do Verbo Divino no seio da hu-
manidade revelou o grande amor de Deus por todas 
as criaturas. O Ser humano, criado à sua imagem e 
semelhança (Gn 1,27), é a obra especial do Criador. 
Somos frutos do amor incondicional de Deus mise-
ricordioso que continuamente revela sua força de 
amor por todos nós. Inspirados pela ação do Espírito 
Santo, a força do amor de Deus, somos conduzidos 
e inspirados para as boas obras na construção de um 
mundo humano e fraterno.

O Papa Francisco convoca os cristãos Católicos 
Apostólicos Romanos em mutirão de ações, para for-
talecer a fé, incentivar a fraternidade, consolidar a ale-
gria do evangelho na comunidade humana. As Igrejas 
particulares estão convidadas a fazer a abertura do 
Sínodo. O Pontífice quer ouvir, dialogar, sensibilizar 
as pessoas no cotidiano para assumir a fé verdadeira, 
comprometida com a causa do Reino de Deus.

Diz o documento de preparação para o Sínodo: 
“O Documento Preparatório nos lembra o contexto 
em que este sínodo está ocorrendo –  uma pande-
mia global, conflitos locais e internacionais, impacto 
crescente das mudanças climáticas, migração, várias 
formas de injustiça, racismo, violência, persegui-
ções e crescentes desigualdades em toda a humani-
dade, para nomear alguns”.

A Igreja é chamada a fazer uma profunda revi-
são de vida e de ação evangelizadora para diminuir 

os sofrimentos, aumentar a esperança, chamar as 
pessoas de boa vontade para construir um mundo 
mais justo, solidário, sinal do Reino de Deus acon-
tecendo no meio de nós. Ao convocar este Síno-
do (caminhar junto, comunhão), o Papa Francisco 
convida toda a Igreja a refletir sobre um tema que 
é decisivo para sua vida e missão: É precisamente 
este caminho de sinodalidade que Deus espera da 
Igreja do terceiro milênio.

Como Igreja somos comprometidos a viver os 
ensinamentos do Senhor e professar a fidelidade 
e comunhão de vida com Ele. O mês de outubro, 
mês missionário, somos convocados para assumir 
com coragem a caminhada de revisão que deixa o 
Espírito de Deus guiar a Igreja. Juntos em oração, 
escuta, reflexão, estudo, diálogo, inspirado pela 
força e alegria do Evangelho, traçar novos rumos 
para superar as dores da humanidade, recuperar a 
fraternidade, fortalecer a Igreja, sinal, Sacramento 
da presença de Jesus Cristo no meio de nós. Dessa 
forma, provamos nossa obediência a Cristo: “o Fi-
lho do Homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida como resgate para muitos” 
(Mc 10,45). Essa é a Igreja que queremos: Comu-
nhão, Participação e Missão.

DOM SEVERINO CLASEN 
Arcebispo de Maringá (PR)

Uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação e Missão
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Serra em Ação

Distrito 176 - RJ

Volta Redonda, RJ 
Serranos das Comunidades Serra Sagrada Família e 
Santa Terezinha, rezando o terço às margens do Rio 
Paraíba. Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo 
Diocesano, com o presidente da CS Sta. Terezinha, 
IS João Antônio de Araújo.

Pe. Mayron Luiz 
com a IS Maria Ilda e serranas da Comunidade Ser-
ra Camomilas Vocacionais, preparando e servindo a 
alimentação, quando de sua Ordenação Sacerdotal, 
no dia 30 de janeiro de 2022. 

Missa de Ação de Graças 
pelos 47 anos de existência das ‘Camomilas Vocacionais’, Comunidade Serra de Volta Redonda (RJ). Nas fotos 
os Padres Mayron e Alex com a IS Maria Ilda e representante do Terço dos Homens e as IS membros daquela 
comunidade. A comemoração aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2022, na Paróquia São Sebastião, do Retiro.

Membros da Comunidade Serra 
Nossa Senhora Aparecida, que, semanalmente, rezam 
o Terço pelas vocações de especial consagração. 
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Distrito 131 – PR

Campo Mourão (PR), 
Seminário Propedêutico São 
José, quando do alegre encon-
tro e confraternização de final 
do ano de 2021, entre os mem-
bros da Comunidade Serra e os 
seminaristas daquela diocese. À 
frente a IS Cristina Gláucia S. 
da Mota, presidente.

Pe. Jurandir Coronado 
Aghilar, 
Assistente Eclesiástico da Co-
munidade Serra São José, após 
a Missa de Ação de Graças pelo 
dom de sua vida, dia 8 de feve-
reiro de 2022, na Catedral, com 
seus amigos serranos.

Mamborê (PR) 
Comunidade Serra local, que tem na presidência o 
IS Ivanir dos Santos, em reunião extraordinária por 
ocasião da visita de S. Ex.a Dom Bruno Eliseu Ver-
sari, Bispo Diocesano de Campo Mourão. 

Curitiba, PR 
O casal Lurdes e Jorge Tonet, Coordenador Regio-
nal SUL II – PR, de Campo Mourão, esteve em vi-
sita à sede própria do Conselho Nacional Serra do 
Brasil.  Com ele a IS Célia Maria, presidente eleita 
do Conselho Nacional Serra do Brasil.
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Distrito 155 - SE

Itabaiana, SE 
Realizou-se, no dia 5 de dezembro de 2021, com 
muito êxito, na cidade de Itabaiana (SE), a Manhã 
de Formação e Espiritualidade Serra. Foi assessor o 
Is José Ginaldo de Jesus, que proferiu palestra so-
bre o tema “Chamados a Lançar as Redes”. Contou 
com a participação de serranos das Comunidades de 
Aracaju, Santo Antônio e Almas, Nossa Senhora do 
Bom Parto e Nossa Senhora do Carmo. O grande 
mérito do encontro foi da IS Maria Tavares, presi-
dente da CS Nossa Senhora do Bom Parto, que abriu 
as portas da sua residência para lá ser realizado.

Aracaju, SE 
Como acontece todo ano, a Arquidiocese de Ara-
caju recebe, mensalmente, de março a dezembro, 
os rapazes que desejam ingressar no seminário, 
para ser padres, contando com a presença e apoio 
do Movimento Serra. Na foto acima o registro do 
1º Encontro Vocacional do ano 2022, realizado dia 
6 de março, sob a condução do Padre Edivaldo 
Santana, promotor vocacional e do Padre Carlos 
Henrique dos Santos, reitor do Seminário Maior 
de Aracaju.

Distrito 129 - MG

Paraopeba, MG
Missa do envio. No domingo 6 de fevereiro de 2022, 
o jovem Cleyton Henrique Soares Silva, em missa 
celebrada pelo Pe. Anailton Viveiros, foi realizada a 
bonita cerimônia de envio do Cleyton para o Semi-
nário São Judas, da Congregação dos Padres Deho-
mianos, em Terra Boa, no Paraná. Os serranos de 
Paraopeba, sob a presidência dos IS Carlos Roberto 
e Dulce, estavam presentes.

São Joaquim da Barra, SP 
A Comunidade Serra local, através do casal presi-
dente IS José Rubens e Odete Sarri, realizou bonito 
gesto de amor vocacional ao fazer a entrega de en-
xoval aos jovens vocacionados Gabriel e Luiz Gus-
tavo que seguiram para os seminários São José, em 
Sales de Oliveira e Nossa Senhora do Patrocínio, em 
Franca, SP. 

Distrito 52 - SP
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Distrito 102 - PE

Vitória de Santo Antão (PE). 
Missa do envio dos vocacionados Matheus e Wed-
son para o Seminário Menor da Arquidiocese de 
Olinda e Recife. A significativa e tocante cerimônia 
foi presidida pelo Mons. Maurício Roberto Diniz de 
Souza, Assistente Eclesiástico do Movimento Serra 
e contou com a presença dos membros da Comuni-
dade, que tem na presidência, a IS Maria Socorro 
dos Santos Cardoni.

Olinda, Recife (PE) 
Monsenhor Maurício Diniz. 
É visto acompanhado pelo 
IS Agenor Gomes, Coor-
denador Regional e com os 
serranos das Comunidades 
Serra de Moreno, Vitória de 
Santo Antão e Jardim São 
Paulo, quando de sua posse 
como Pároco da Paróquia 
São Pedro de Verona e Vi-
gário Episcopal, no dia 6 de 
fevereiro último. 

Jardim São Paulo, de Recife (PE), IS. 
James e Tereza Cavalcanti de Almeida, f
azendo a entrega do enxoval para o jovem semina-
rista Kaio, que foi para o Seminário Propedêutico de 
Igarassu, Diocese de Olinda e Recife.

Moreno (PE), 
O Movimento Serra recebendo seu novo Assistente 
Eclesiástico Pe. Rubens Soares, após Missa na Ma-
triz Imaculada Conceição.

Palmares (PE), Pe. Anderson, 
novo Assistente Eclesiástico da Comunidade Serra 
local, que tem na presidência a IS. Maria José Muniz.
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Distrito 109 - PA
Batista Campos, Belém, PA
Confraternização de Natal da Comunidade Serra 
Belém - Batista Campos, que tem na presidência 
o IS João Augusto Couto de Moura, no dia 19 de 
dezembro de 2021. É desta comunidade a jovem IS 
Adriana de Lourdes Mota Simões Colares, Coor-
denadora e grande líder do Distrito 109, do Movi-
mento Serra do Brasil.

Distrito 106 – GO

Formosa (GO)
Na tarde do dia 05/03/2022, serranos, acólitos e servas do altar da 
Paróquia Santo Expedito em Formosa (GO), fizeram uma visita ao 
Seminário Nossa Senhora D’Abadia, para conhecer melhor como 
vivem nossos seminaristas e terem contato com a realidade das 
vocações. Foi uma agradável experiência. Deus abençoe nossos 
jovens e crianças, diz o IS Luiz Albino.

Distrito 139 – PR
São José dos Pinhais (PR). 
30 anos de fundação da Comunidade Serra São José, 
por ocasião da Missa de Ação de Graças presidida 
por S. Ex.a Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo 
Diocesano e concelebrada pelo Pe. Braz Hoinatz 
Andrade, Assistente Eclesiástico do Movimento 
Serra. A CS é presidida pelo IS Arnoldo Renato 
Vosguerau e a ela pertence a atual Coordenadora 
Distrital 139, IS Carmen Terezinha Seffrin.

Distrito 108 – PR

União da Vitória, PR 
Seminarista Cristian Majolo Boniatti, que vai fazer 
estágio na Matriz Sagrado Coração de Jesus, sendo 
recebido pelos serranos Raulino e Lair Bortolini e 
Walter e Claudia Wisnievski, presidente da Comu-
nidade Serra da Catedral.
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O pilão da minha mãe

Mãe,
No pilão socava,

Na peneira soprava
O arroz pra comer.
Os calos nas mãos
Da mão de pilão

Não posso esquecer.

O milho de canjica
Bem limpinho ficava.
Também ali socava,
Às vezes cantando,
Outrora rezando,

Não me lembro, chorando
Ela pilava.

Também no pilão
Socava o açafrão
Brotado do chão

Pra temperar o macarrão,
O frango caipira

E outras comidas.
Os calos nas mãos
Por certo doíam,

Mas nunca vi “um dia”
Dar-se dar por vencida!

Ah! Quantas Ave Marias!
Ali no pilão,

Serviço e oração

Por quem?
Por seus filhos,

Pra não saírem dos trilhos,
Da estrada de Deus,
Do caminho da vida,
Pra ser gente de bem!

Mãe, do seu ventre
Saiu muita gente.

Alguns que nem conheci,
Como, por exemplo,
O Carlos e o Vicente.
Que pena! Não os vi.
E você pilava no pilão

Além do Arroz,
Do milho e açafrão,
Idéias boas, puras,

Inclusive as de colocar no mundo
Estas criaturas:

Sudária, Zamica, Odete
Maria, Nilce, Alice, Carminha

E pracompletar os  irmãos,
Alaôr, Alonço, Antônio e João.

E a mão de pilão
Na mão da minha mãe

Batia o pilão
Que fazia tremer o chão.
Dali saíam tantas coisas!

E ficava tudo bão!

Entre elas estavam
O amendoim e a carne seca

Para fazer a  paçoca,
Pra gente merendar
Ou levar de matula,

Pra escola ou pra roça.

Hoje, paro e lembro
Da mão de pilão
Puft, puft, puft...

Não no pilão,
Mas no meu coração.

Aqui dentro!
Ah! Que saudade!

Não da mão de pilão,
Mas da mão que a segurava,

Mão que me abençoava,
A mim e a meus irmãos:

De manhã...à tarde... à noite...
Quando saía... quando chegava...

À noite, quando ia dormir:
“Bença, Pai”... “Bença, Mãe”!

“Deus te abençôe!”
Repito: Que saudade!

Que saudade!
Que saudade gostosa e doída,

Das mãos da minha mãe!

Alaôr Ferreira de Freitas 
da CS de Formosa, GO
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São José e a nossa vocação

 A vocação de cada ser humano surge do cora-
ção de Deus. Ele tem um projeto para cada um de 
nós, mas, primeiramente, apresenta-o no contex-
to da nossa própria vida para que, com liberdade, 
possamos aderir e acolhê-lo. Nossa vocação é um 
projeto divino concretizado por expressões huma-
nas e, por isso, nunca será um projeto existente 
fora de nós, à margem do nosso mundo, alheio à 
nossa vida e indiferente às nossas vontades.

A realização da nossa vocação consiste, de al-
gum modo, em termos consciência de “a que somos 
chamados nesta vida”, mergulhando na profundida-
de da nossa essência existencial. Isso aconteceu com 
São José, esposo de Nossa Senhora e pai adotivo de 
Jesus. Ele estava pronto para desposar a humilde jo-
vem de Nazaré, quando, de repente, tem a sua vida 

transpassada pelo projeto da História da Salvação, 
convocando-o a conhecer a vontade de Deus sobre 
ele, de forma humilde, confiante e contínua.

Sabemos que São José não entendeu, de ime-
diato, o que estava acontecendo e decidiu deixar 
Maria. Foi então que o anjo apareceu a ele e comu-
nicou que todos aqueles acontecimentos tinham a 
ver com a eleição que o próprio Senhor tinha feito 
em relação à pessoa dele (Mt 1,18-20.24). 

São José nos inspira a entender que acolher 
nossa vocação é, na verdade, encontrar o sentido 
do caminho que nós mesmos somos chamados a 
traçar em nossa vida, tendo nosso olhar fixo na 
pessoa de Jesus Cristo e no projeto do Pai.

Doiác. sebben


