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Palavra do
Presidente

Irmãos e Irmãs Serra

Fraternidade é um conceito filo-
sófico profundamente ligado a ideias de 
igualdade e liberdade. A ideia de frater-
nidade estabelece que o homem fez uma 
escolha consciente pela vida em comu-
nidade/sociedade e, para tanto, estabe-
lece com seus semelhantes uma relação de igualdade, sendo como 
irmãos. A ideia de afeto, união, carinho ou parentesco entre irmãos, 
segundo o apóstolo Pedro é a união que identifica os verdadeiros  
cristãos (1 Pedro 2:17).

Desde 1960, quando se iniciou a Campanha da Fraternidade no 
Brasil, a Igreja traz, a cada ano, para estudo e reflexão, no período qua-
resmal, temas importantes para o nosso crescimento espiritual e pesso-
al, mostrando-nos que a essência da vida cristã é o amor. Para este ano, 
a Campanha da Fraternidade nos traz como tema: Fraternidade: Igreja 
e Sociedade, que tem como objetivo aprofundar, à luz do Evangelho, o 
diálogo e a colaboração entre Igreja e Sociedade, proposta do Concílio 
Vaticano II, para fazer a Igreja o marco inicial de uma caminhada de di-
álogo amplo e afetuoso com o mundo moderno e como serviço ao povo 
brasileiro, para a edificação do povo de Deus. E o Conselho Nacional 
dos Bispos do Brasil escolheu para o lema da campanha deste ano: “ Eu 
vim para servir” (Mc 10,45). É oportuno e iluminador.

Vocação é o chamado de Deus para uma missão. Deus nos 
escolheu, nos chamou, nos convidou para a vida, para produzirmos 
bons frutos e que os nossos bons frutos permaneçam. Para que nos-
sos bons frutos permaneçam não basta conhecermos suas mensagens, 
seus ensinamentos e seu Evangelho, é preciso vivermos, dar exemplo 
e testemunho. Abracemos este lema e nos coloquemos à disposição 
de nossos irmãos, Vamos dar exemplo e testemunho da nossa dis-
ponibilidade, procuremos inculturar esse lema, assumindo-o como 
objetivo para nossa vida.   

    Ivo Benedet

Leigos a Serviço das Vocações

Nossa Capa

“É graça divina começar bem. Graça 
maior persistir na caminhada certa. 
Mas, graça das graças, é  não desistir  

nunca”.  Dom Helder Câmara

Estamos vivendo o ‘ANO DA VIDA RELIGIOSA’. A Vida Re-
ligiosa é um Dom de Deus, uma grandiosa graça. Por ocasião da 
27.ª Convenção Nacional do Movimento Serra do Brasil, ocorrida 
em Florianópolis (SC), religiosas de várias congregações estiveram 
presentes. Duas delas são vistas meditando a grandeza de Deus, 
na natureza, em momento de intervalo do importante e memorável 
acontecimento Serra, em agosto de 2014. 
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Jesus é o cumprimento 
das promessas divinas, porque 
é Aquele que dá ao homem o 
Espírito Santo, a “água viva” 
que sacia o nosso coração in-
quieto, sedento de vida, de 
amor, de liberdade, de paz: se-
dento de Deus. Quantas vezes 
sentimos o nosso coração com 
sede! Ele mesmo se revelou 
à mulher samaritana, encon-
trada no poço de Jacó, para 
quem disse: “Dá-me de beber” 
(João 4,7). Que coisa feia que 
os cristãos estejam divididos! 
Jesus nos quer unidos: um só 
corpo. Nossos pecados, nossa 
história, nos dividiram, e por 
isso temos de rezar muito, para que o Espírito Santo 
nos uma novamente.

 Deus, tornando-se homem, fez sua a nos-
sa sede, não só de água material, mas, sobretudo, 
a sede de uma vida plena, livre da escravidão do 
mal e da morte. Ao mesmo tempo, com a sua en-
carnação, Deus colocou a sua sede - porque Deus 
também tem sede - no coração de um homem: Jesus 

de Nazaré. Deus tem sede de 
nós, do nosso coração, do nos-
so amor, e colocou essa sede 
no coração de Jesus. Assim, 
no coração de Cristo se encon-
tram a sede humana e a sede 
divina. E o desejo de unidade 
dos seus discípulos pertence 
a esta sede. Encontramos isso 
frequentemente na oração ao 
Pai antes da Paixão: “Para que 
todos sejam um” (Jo 17,21). O 
que queria Jesus: a unidade de 
todos! O diabo – nós sabemos 
- é o pai das divisões, é aquele 
que sempre divide, que sempre 
faz guerra, faz muito mal.

 Que esta sede de Je-
sus torne-se cada vez mais, a nossa sede! Continue-
mos, portanto, a rezar e a nos comprometer pela ple-
na unidade dos discípulos de Cristo, na certeza de 
que Ele mesmo está ao nosso lado, e nos sustenta 
com a força do seu Espírito, para que tal objetivo se 
aproxime. E confiamos esta nossa oração à materna 
intercessão da Virgem Maria, Mãe de Cristo e Mãe 
da Igreja.

3edição 121 - Maio/2015   

No coração de Cristo se encontram 
a sede humana e a sede divina

Papa Francisco

Papa Francisco tomando 
refeição com os operários 

e funcionários do 
Vaticano. A simplicidade 

e contato pessoal com 
os mais humildes 

trabalhadores é uma das 
marcantes características 

de seu pontificado.
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Mês das mães, mês de Maria
Maio, na religiosida-

de popular,é dedicado à Mãe 
de Jesus e nossa! Neste mês, 
também, prestamos mere-
cida homenagem a todas as 
mães. Mães que o são como 
devem ser: dedicadas, cari-
nhosas, santas. Mães que o 
são, quando não deveriam 
ser: descuidadas da materni-
dade responsável; quem sabe, 
colocadas em situações afeti-
vas completamente adversas. 
Mães que o são como não devem ser: atiradas às 
drogas, em prisões, abandonando seus filhos. Em 
qualquer situação em que se encontrem, são mães 
e , portanto, em seu favor, dirigimos nossas preces 
comprometidas com efetiva Pastoral Familiar que 
as contemple!

Mês das mães, Maria, que saudamos com 
inúmeros títulos, porque é a Mãe do Filho de Deus, 
Jesus, mãe carinhosa de todos nós. Na mariologia, 
somos convidados a alicerçar nossa piedade ma-
riana em quatro verdades de fé. Maternidade di-

vina definida pelo Concílio 
de Éfeso em 431; Virgindade 
perpétua de Nossa Senhora, 
proclamada como verdade de 
fé pelo papa Marcelino I, no 
Sínodo de Latrão, em 649; 
Imaculada Conceição, procla-
mada como verdade de fé em 
1854, pelo Papa Pio IX e ,fi-
nalmente,o Papa Pio XII, em 
1950, proclamou verdade de 
fé, em 1854, pelo Papa Pio IX 
e, finalmente, o Papa Pio XII, 

em 1950, proclamou verdade de fé a Assunção de 
Nossa Senhora ao céu.

Serranos e Serranas, devotos de Nossa Se-
nhora, pedimos a ela nos obtenha de seu Filho Je-
sus renovado ardor no serviço à Pastoral Vocacio-
nal, aos vocacionados e aos consagrados: Sacerdo-
tes,Religiosos e Missionários.

 
 Dom Angélico Sândalo Bernardino

Assistente Episcopal do 
Movimento Serra do Brasil

Junípero Serra será canonizado
 
O Papa Francisco acaba de anunciar que, em sua visita aos Estados Unidos, em setem-

bro próximo, anunciará oficialmente a canonização de nosso Patrono, Beato Junípero Serra.



5edição 121 - Maio/2015   

 Casamento não é loteria, é chamado de Deus
Cardeal Damasceno Assis

 “Muitos dos nossos fiéis fra-
cassam na 1ª União e não podemos 
encontrar uma solução genérica 
para todo mundo, mas é importan-
te tratar cada caso em particular”, 
disse o cardeal destacando também 
a necessidade de uma formação ma-
trimonial mais adequada. “Assim 
como há uma preparação para o sa-

cerdócio, deveria haver uma preparação para o matri-
mônio”, porque “casamento não é loteria, é chamado 
de Deus”, afirmou.

Três cardeais foram escolhidos pelo Pontífice 
como presidentes delegados do Sínodo, entre eles está 
Dom Raymundo Damasceno, presidente da CNBB e 
arcebispo de Aparecida. Os outros dois são o carde-

al de París, André Armand Vingt-Trois, e o cardeal de 
Manila, Luis Antonio Tagle. Os três coordenarão os 
trabalhos na ausência do Papa Francisco.

O Papa Francisco – disse, por fim, o presidente 
da CNBB – instituiu o próximo domingo, 28 de Ou-
tubro, como Dia de Oração pelo Sínodo dos Bispos.  
Dioceses, paróquias, comunidades, institutos, movi-
mentos, pastorais e associações são convidados a rezar 
pelo sucesso da Assembleia sinodal. Orienta-se que 
a oração aconteça nas celebrações eucarísticas e em 
outros momentos celebrativos, podendo-se também 
acrescentar outra intenção. Além do mais – acrescen-
tou – convida-se a rezar o terço diariamente por esta 
intenção. “Em Roma será recitado todos os dias o rosá-
rio na capela da Salus Populi Romani”, afirmou Dom 
Raymundo, pela intenção do Sínodo.

Vida Religiosa
Todos nós membros do Movimento 

Serra do Brasil, como também os irmãos 
do Serra Internacional, sabemos que nos-
so Movimento foi criado nos EEUU, para 
apoiar, valorizar e rezar pelas Vocações 
Sacerdotais, Religiosas e Missionárias da 
Igreja de Cristo. E quanto a este fato, meus 
caros irmãos, já se passaram quase 80 anos 
de sua criação, tendo por todo este tempo se espalhado 
e difundido pelos 05(cinco) continentes.

Aqui no Brasil, particularmente, já ha 50 anos, 
procuramos seguir as diretrizes, carisma e objetivos do 
Movimento Serra, participando de momentos de ora-
ção, vigílias, terço vocacional, presença nos seminários, 
missas vocacionais, encontros de formação e romarias 
anuais a Aparecida, onde visitamos nossa Padroeira, 
para agradecer as graças recebidas, renovando nossa 
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e 
Mãe dos Vocacionados. No entanto sentimos no Movi-
mento Serra do Brasil, que estamos em falta, e que não 
valorizamos as Vocações de Especial Consagração, 
como a de VIDA RELIGIOSA, pois nunca tratamos e 
nos dedicamos como deveria a respeito desse assunto. 

E agora, especialmente neste ano de 2015, nos-
so querido e amado Papa Francisco, nos chama a aten-

ção e nos traz uma bela mensagem sobre a 
Vida Consagrada, para que todos nós va-
lorizemos e prestemos homenagem a es-
sas pessoas consagradas, que se dedicam 
a testemunhar o amor, a humildade e a 
justiça no mundo em que vivemos. “Eu 
vim para servir” (Mc, 10,45). Ser consagra-
do (a) significa se empenhar no seguimento 

de Jesus, de uma forma mais intensa e radical, esco-
lhendo um Instituto ou Congregação Religiosa, com o 
compromisso de ser cristão autêntico, na vivência da 
pobreza, da castidade, da humildade e da obediência, 
com seu carisma, espiritualidade e missão próprios.

 Por essa razão, e mais do que nunca, com a 
chamada de atenção do S. Padre, para que os católi-
cos do mundo inteiro rezem pelas Vocações de Espe-
cial Consagração, vamos nós do Movimento Serra do 
Brasil, nos unir em oração, pedindo ao Senhor da 
Messe que nos dê mais Vocações de Especial Consa-
gração e também nos dedicar, com mais empenho, no 
sentido de visitar, acompanhar, incentivar e valorizar a 
VIDA RELIGIOSA. 

Roberto Abicalaffe  
Vice de Comunicações do 

Movimento Serra do Brasil
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A oração era, para João Paulo II, 
como respirar

João Paulo II ia à capela perto do 
seu refeitório para rezar três minutos 
antes e depois de jantar, e revelou que 
Karol Wojtyla rezava levando na mão 
pequenos pedaços de papel. Nesses 
pedacinhos de papel, que ficavam no 
genuflexório da sua capela particular, 
os seus colaboradores tinham escrito, 
a pedido do Papa Polonês, o nome e a 
causa pela qual pediam para rezar nas 
várias cartas que recebia a cada dia. “O 
papa rezava pelas necessidades dos ou-
tros, jamais por si mesmo”. Em alguns dias das suas 
férias no Vale d’Aosta, localidade italiana da cordi-
lheira dos Alpes, a luz da capela da casa onde se hos-
pedava permanecia acesa desde as três da manhã até 
o amanhecer, disse. “Não sabia perder um minuto 
sem dedicar à oração. Ele nunca tinha pressa”. João 
Paulo II estava sempre sorrindo. “Apesar de seus 
problemas de saúde, da quantidade de problemas 
que chegavam à sua mesa... nunca perdeu o bom 

Eu o vi sofrer muito, nunca reclamar
Arturo Mari, fotógrafo de Wojtyla, que 

tirou umas 6 milhões de fotos durante o  
seu pontificado, explica como foi poder 

acompanhá-lo durante esse período.

O fotógrafo Arturo Mari teve a honra de seguir, 
durante 27 anos, a João Paulo II e imortalizar, por 
meio da câmera, o seu pontificado. Mari afirma que 
o papa polonês foi “um santo em vida por tudo o que 
pude ver, escutar”, disse em uma coletiva com jor-
nalistas na Universidade da Santa Cruz. Da mesma 
forma, recorda que junto a ele percorreu o mundo, 
“tocamos todas as piores situações” e mencionou al-
guns encontros que recorda de forma especial, desta-
cando que foi uma vida muito intensa. Dessa forma, 

na sua opinião, a viagem mais bela foi a da Terra 
Santa, que aconteceu em março do ano 2000. Dessa 
viagem, em concreto, destaca que “era preciso ver a 
atmosfera com os olhos”. Ele recorda de uma forma 
especial do olhar do Santo Padre nessa peregrinação, 
que Mari podia observar com facilidade, porque se 
encontrava muito perto dele, e afirma que “não era 
o Papa, não era João Paulo II”, mas “era Deus que 
fez esse percurso na frente dos nossos olhos”. E, de 
um modo concreto, quis destacar a subida ao Cal-
vário, que fisicamente supunha um esforço para ele, 
e ali João Paulo II chorou. “São momentos que não 
podem ser esquecidos, são momentos que tocam o 
coração, que nos fazem crescer na fé, na adesão à 
Igreja”, diz emocionado o fotógrafo.

humor”. Além disso, o colaborador 
próximo do Papa polonês explicou que 
“a santidade não existe em abstrato, no 
testemunho bíblico diz que só Deus é 
santo, a Igreja não faz santos, confirma 
a vida de santidade que a pessoa levou 
nesta terra”. Neste sentido, observou 
que “se alguém quiser ser santo de-
verá começar o quanto antes, porque, 
quando morrer, nunca mais terá essa 
oportunidade”. O Vaticano afirmou 
que “João Paulo II tinha uma enorme 

capacidade de trabalho. Um trabalho que era intenso 
e surpreendente. Era o trabalho de um santo”. “Pos-
so dizer-lhes que em toda a minha vida nunca vi al-
guém que trabalhasse como ele. João Paulo II não 
sabia fisicamente como perder um só minuto, porém 
nunca tinha ansiedade”. Os seus colaboradores tive-
ram que aprender a levar esse estilo de vida e ele 
tinha uma capacidade muito grande de conectar as 
menores coisas com os maiores valores”.
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“O Serra e a Campanha da 
Fraternidade”

A Campanha da 
fraternidade tem por 
objetivo “despertar 
e nutrir o espírito 
comunitário e a 

verdadeira solidariedade, 
na busca do bem 

comum, educando (as 
pessoas) para a vida 

fraterna, a justiça e a 
unidade, exigências 

éticas centrais do 
Evangelho.” 

Todos os temas já pro-
postos e trabalhados pela Igre-
ja Católica, por meio da Cam-
panha da Fraternidade, desde 
o ano de 1964, dizem respeito 
a nós, membros do Movimento Serra, se não dire-
tamente relacionado com o Apostolado Vocacio-
nal, a exemplo do tema, da CF de 1972 “Serviço 
e Vocação”, mas, pela nossa condição de cristãos, 
batizados, membros da Igreja. Se não vejamos: Na 
Constituição pastoral Gaudium et Spes, a Igreja 
expressou de modo claro a relação que existe en-
tre a missão que lhe é própria e a responsabilidade 
que ela tem de colaborar com a sociedade. Nesse 
sentido, a “A Igreja pensa que, por meio de cada 
um dos seus membros e por toda a sua comunida-
de, pode ajudar muito a tornar mais humana a fa-
mília humana e a sua história.” Acrescento: quem 
sabe, um dia pudéssemos transformar esse mundo, 
muitas vezes desumano, num mundo, pelo menos 
humano, para depois, transformá-lo de humano 
em divino (...). 

Daí se percebe a “profunda ligação que exis-
te entre evangelização e promoção humana”. Por 
conseguinte, entre a missão do Movimento Serra 
(e de todos os seus membros), e a Campanha da 
Fraternidade deste ano de 2015, que traz como 

tema “Fraternidade: Igreja e 
sociedade” e como lema: “Eu 
vim para servir” (Mc 10,45). 
Pois bem, não bastasse a nos-
sa íntima ligação com o tema 
e o lema, em vista de serviços 
cristãos, católicos, batizados, 
somos ainda membros do Mo-
vimento Serra, um movimento 
que se propõe a pedir ao Se-
nhor da messe que envie mais 
operários para sua messe. 

Operários – Sacerdotes, 
Religiosos e Religiosas, en-
tre outros – que possam como 
Igreja, e em nome da Igreja, 
ajudar à sociedade a discer-
nir, à luz do Evangelho, o que 
Deus pede de nós. Como diz o 
papa Francisco (...) “se não se 
encontrar boas soluções, elas 

podem resultar em processos de desumanização... 
É preciso discernir o que pode ser fruto do Reino 
e o que atenta contra o projeto de Deus...”. Quem 
melhor que os homens e mulheres de Vida Consa-
grada, para ajudar nesse discernimento?

Por outro lado, sabemos que a messe con-
tinua grande, e os operários, poucos. Então per-
guntamos: Diante dessa realidade, diante do “Eu 
vim para servir”, se não nós, membros do Serra, 
conhecedores e comprometidos com essa realida-
de, quem fará isso por nós? Se não aqui, em nos-
sas famílias, em nossas comunidades, paróquias 
e dioceses, onde o faremos? E se não agora (em 
2015), tempo favorável, Ano da Vida Consagrada, 
quando o faremos? O tempo, pois, é agora, “arre-
gacemos a mangas” e contagiados pela “Alegria 
do Evangelho”, coloquemos a “mão na massa”, e 
descubramos a “felicidade de servir” (CF 1972). 

       
José Ginaldo de Jesus 

Serra Aracaju, coordenador do 
Regional Nordeste II.
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Destaques

Dom José Antônio Peruzzo é o novo Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba, PR. Natural de Casca-
vel (PR) e, atualmente, exerce a função de Bispo 
referencial da Pastoral da Pessoa Idosa, da CNBB.

Dom Francisco Biasin, Bispo Diocesano de 
Barra do Piraí/Volta Redonda (RJ), com a IS 
Maria Ilda, Coordenadora do Distrito 176, do 
Movimento Serra do Brasil e fundadora  de 45 
Comunidades Serra naquela Igreja Particular.

Dom Carmo João Rhoden, Bispo Diocesano de 
Taubaté, com os serranos José Eládio Garrido, 
Presidente da CS Nossa Senhora da Assunção 
e Cristino Gilmar do Nascimento, Coordenador 
do Distrito 113-SP, por ocasião de encontro do 
Movimento Serra.

IS Nininha, de Belo Horizonte (MG), com seus 
dois afilhados, Padres Giovani José e Igor Batis-
ta, que ela chama de ‘filhinhos do coração’, pois, 
vem acompanhando, desde sua entrada no semi-
nário. Eles foram ordenados em maio de 2013.



 “Família, santuário da vida; família, berço 
da vida”. São expressões usadas pelo nosso querido 
São João Paulo II, para expressar sua estima pela fa-
mília e pelos filhos. A família precisa de amor, para 
ser bem estruturada. A sociedade precisa das famí-
lias para realizar a justiça e a paz, porque a socieda-
de é uma família amplificada. Ao longo da história 
da humanidade, assistimos à destruição de nações 
grandiosas, por causa da dissolução dos costumes, 
que foi motivada pela desvalorização da família.

Meus irmãos, não é fácil ser família cristã nos 
dias de hoje! Não é fácil, quando a televisão inva-
de nossos lares com imagens de nudismo e histórias 
que pregam a imoralidade. Falta o vinho para nossas 
famílias. Esse vinho é o amor. É preciso que cada 
membro da família se esforce. Que os pais assumam 
verdadeiramente o seu papel. Apesar de ser bem ár-
dua a tarefa dos pais, no mundo de hoje, não se pode 
desanimar. É possível, desde que sigamos os ensi-
namentos da Igreja e não nos afastemos da oração.

Sabemos que é das famílias que nascem as 
vocações!  Seja para constituir família, viver exclu-
sivamente para Deus ou para doar a vida por uma 
missão, todos os cristãos possuem uma vocação. Ela 
é o chamado do Pai, cuja finalidade é a realização 
plena da pessoa humana. Entendemos por vocação 

específica a maneira própria de como cada pessoa 
realiza a sua vocação fundamental, como leigo, sa-
cerdote ou religioso. Nosso sumo pontífice, o Papa 
Francisco, anunciou, no final de novembro de 2014, 
que o ano de 2015 seria dedicado à Vida Consagra-
da. Este Ano, questiona os religiosos sobre a fideli-
dade à missão que lhes foi confiada. 

No documento “Alegrai-vos”, o Santo Padre, 
o Papa, exorta: “Sede mulheres e homens de comu-
nhão, marcai presença com coragem onde há dispa-
ridades e tensões, e sede sinal credível da presença 
do Espírito, que infunde nos corações a paixão por 
todos serem um só (cf. Jo 17, 21). Vivei a mística do 
encontro: a capacidade de ouvir atentamente as ou-
tras pessoas; deixando-vos iluminar pelo relaciona-
mento de amor que se verifica entre as três Pessoas 
divinas (cf. 1 Jo 4, 8), e tomando-o como modelo de 
toda a relação interpessoal.

Façamos nossa parte, procurando dar bom 
testemunho cristão dentro da nossa família, rezando 
diariamente pelas vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias, e pedindo ao Senhor: “Enviai operá-
rios para a Vossa messe”.

       
 Gracinha Britto

Coordenadora Regional Leste I – RJ

Família, santuário da vida 
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 Entrevista

Por que as pessoas gostam de Nossa 
Senhora? Conheceriam a missão dela no 
plano de Deus?

O amor a Nossa Senhora é inseparável da fé 
em Jesus. O povo cristão sente isso, mesmo sem 
maiores conhecimentos teológicos sobre a Virgem. 
O culto a Maria vem do início da Igreja, fundamen-
tado nos Evangelhos que no-la apresentam como 
Virgem intata e Mãe de Deus. O amor a Nossa Se-
nhora é inseparável da fé em Jesus. O povo cris-
tão sente isso, mesmo sem maiores conhecimen-
tos teológicos sobre a Virgem. Os católicos gos-
tam de Maria porque creem em Jesus e querem ser 
discípulos dele, como o foi Maria. Ela é “aquela 
que acreditou!”: a mulher em quem a identidade 
se confundia com a fé e, por isso, a colaboradora 
incondicional da salvação messiânica.  Ela é vene-
rada como a primeira discípula do Filho, é modelo 
de vida na fé e no discipulado, é ícone da Igreja-
-mistério e da igreja-missão. A partir da era apostó-
lica e do período patrístico e até hoje houve (e há) 
uma compreensão progressiva do papel de Maria 
no mistério do Filho. Os pastores de alma (e a mí-
dia católica!) deveriam ajudar mais o povo cristão 
a libertar-se dos desvios devocionais presentes na 
religiosidade popular mariana. O Concílio Vatica-

no II, as Conferências Episcopais sul-americanas: 
Medellin – Colômbia, em 1968; Puebla – México, 
em 1979, insistem muito nesse particular. Mas po-
demos dizer que a devoção a Maria sustenta e edu-
ca a vida cristã na comunidade.

 
Que é preciso saber sobre Nossa Se-

nhora para ser um cristão bem informado e  
conhecedor da fé católica?

 Nas comunidades onde o ensino do Cate-
cismo é realmente levado a sério, nos inícios da 
formação cristã e preparação aos sacramentos, com 
apoio e exemplo das famílias, muita coisa habili-
tará os fiéis no conhecimento mariano e na prática 
do verdadeiro culto a Nossa Senhora. A sã doutri-
na, o culto e a devoção autêntica a Nossa Senhora 
levam sua figura para além do imaginário popular, 
que a vê como a santa poderosa e bondosa, a mãe 
de Jesus que intercede por nós e nos ajuda nas pre-
cisões.  Não se pode contentar com as festas de 
tradição, costumes folclóricos, procissões, roma-
rias etc. quando alimentam ou expressam apenas 
o sentimentalismo e emoções passageiras.  Claro 
que é necessário preservar os valores herdados das 
gerações, e, ao mesmo tempo, ir purificando-os do 
misticismo supersticioso. Cinquenta anos atrás, o 

‘A missão da Mãe de Jesus na história da Salvação’   Pe. César

Todos gostamos muito de Nossa Senhora, mas nem todos sabem com exatidão o lugar e 
a missão que a Mãe de Jesus tem na História da Salvação e na Igreja.
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Concílio Vaticano II refletiu intensamente sobre a 
Igreja: sua origem divina na Trindade, sua condição 
de Povo de Deus na terra; a hierarquia, os leigos, a 
vocação comum à santidade; os religiosos. Nasceu 
então o primeiro documento do Concílio, intitula-
do: Lumen Gentium (Luz dos povos). O Capítulo 
VIII desse documento consagrou o ensinamento 
atual sobre o culto mariano, conforme o papel de 
Maria, a mãe de Deus, no mistério de Cristo e da 
Igreja. Supõe-se que o católico esclarecido saberá, 
ao menos, os quatro dogmas marianos: a materni-
dade divina; a virgindade perpétua; a imaculada 
conceição e a assunção ao céu.

Por que são muitíssimos os nomes 
com que Nossa Senhor é chamada no 
mundo? 

Os inúmeros títulos e denominações de invo-
cação à única pessoa de Maria, ao longo dos séculos, 
vêm de uma fonte perene: a cristologia, Ou seja, o 
conhecimento sobre Jesus Cristo. Aí enraíza-se tam-
bém a presença bíblica de Maria, unida ao mistério 
do seu Filho. Aliás, o primeiro título foi-lhe dado 
pelo mensageiro celeste: Ave, Ó CHEIA DE GRA-
ÇA! O apelativo “nossa senhora” veio no 1º século. 
Segundo a pesquisa histórica e a iconografia (estudo 
artístico das imagens), as primeiras imagens de Nos-
sa Senhora, seriam as “virgens orantes” erigidas nas 
catacumbas romanas. Representam uma mulher em 
pé, com os braços elevados em atitude de oração. 
Os títulos traduzem os anseios das pessoas, grupos 
ou povos. Os escravos negros acharam consolo em 
Nossa Senhora do Rosário. Com o tempo a piedade 
popular e o culto litúrgico mariano multiplicaram as 
“nossas senhoras”, em festas, novenas, ladainhas, 
terços, títulos de padroado.  Às vezes, lembrando os 
locais ou situações bíblicas vividas por Maria: Be-
lém, Nazaré, Egito. Ou, os episódios da Anunciação, 

Visitação, Natividade, Calvário, Soledade. Outros 
títulos vieram de fatos extraordinários e aparições: 
Nossa Senhora de Guadalupe, de Lourdes, de Fáti-
ma, Aparecida etc. Todos os países cristãos têm Ma-
ria como padroeira sob um título próprio. Maria é 
uma só pessoa, com a identidade do seu corpo terre-
no de Mãe de Jesus. Já os títulos devocionais origi-
nam-se de circunstâncias históricas, festivas, locais, 
etc.etc. Se a grande imprensa não sabe distinguir em 
Maria a identidade e os títulos a ela atribuídos, ao 
menos, os cristãos conscientes deveriam saber. Os 
responsáveis do ensino doutrinal e da prática pasto-
ral são os primeiros “culpados” de possíveis confu-
sões nesse item.

Quais são as formas mais indicadas de 
rezar a Nossa Senhora?

São as tradicionais da Igreja: a Ave Maria; a 
Saudação angélica (Anjo do Senhor); a antífona: a 
vossa proteção recorremos, mãe de Deus (a oração 
mais antiga a Nossa Senhora); a Salve Rainha; o 
terço, ultimamente com renovado apreço; as Ladai-
nhas (mês de maio).  Muito popular é o Ofício da 
Imaculada Conceição. E também as diversas fór-
mulas de Consagração, rezada ou cantada. Dificil-
mente haverá uma paróquia que não faça a Novena 
mariana em preparação à festa da sua padroeira. Os 
Missionários Redentoristas propagam no mundo 
inteiro a Novena a Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro. A título de exemplificação: em Curitiba-PR, 
a Novena é frequentada toda quarta-feira por 35 mil 
pessoas. Cumpre-se assim a ordem do Papa Pio IX 
que, em 1865, entregou o ícone de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro aos cuidados dos Missioná-
rios Redentoristas recomendando: “fazei-a conhe-
cida no mundo inteiro!”. E mais ainda, cumpre-se 
a profecia da Virgem: “Todas as gerações me cha-
marão bem-aventurada!”.

Reze sempre, e de forma comprometida, pelas 
vocações Sacerdotais, Religiosas e Missionárias.
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O Movimento Serra Pelo Brasil

Membros da Comunidade Serra de São Joaquim da Barra (SP), tendo a frente a IS Maria 
Luiza Gianini Contin. São vistos trabalhando na ‘barraca de pratos quentes’.  A renda foi destinada ao Se-
minário Diocesano.

Membros da Comunidade 
Serra de Petrópolis, tendo 
à frente a IS Maria das Graças – 
Gracinha, Coordenadora Regio-
nal Leste I – RJ.

Por ocasião de visita do 
Secretário Executivo do 
Movimento Serra do Bra-
sil. A Comunidade Serra do 
Recifre tem à frente a IS Neusa 
Guerra Barbosa.

Dom Orani João Tempes-
ta, Cardeal Arcebispo do Rio de 
Janeiro, com o Pe. Samuel, co-
ordenador da Pastoral Vocacio-
nal; IS Maria Ilda e Terezinha, 
do Movimento Serra de Volta 
Redonda, RJ.

IS. Roberto Abicalaffe e 
Luiz Trombini, da Comuni-
dade Serra de Guarapuava (PR), 
por ocasião da Romaria Nacio-
nal do Movimento Serra do Bra-
sil, de 2012. O Trombini já tem 
sua Morada Eterna, junto do Pai 
do Céu.

Padres Nobuo Sano, que acaba de comemorar seu Jubileu de Ouro 
Sacerdotal, com a IS Maria Ilda, coordenadora do Distrito 176; Affonso 
José Iannone com sua Esposa Hilda e Pe. Paulo Sérgio Nogueira, Assis-
tente Eclesiástico da CS de Barra do Pirai. São vistos por ocasião do En-
contro de Aprofundamento Espiritual realizado em Volta Redonda, RJ.
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IS Zélia Lima da Silva, co-
ordenadora do Regional LESTE 
II-ES, do Movimento Serra do 
Brasil, por ocasião de visita que 
realizou a Cachoeiro de Itapemi-
rim e outras localidades do Estado 
do Espírito Santo.

Pe. Élder Malovini, Pe. Bel-
miro Ohnezorge, Edgard 
Pimentel, Pe. Wagner e Pe. 
Deucy Corrêa, por ocasião de 
memorável encontro realizado em 
Jaguaré (ES), Dele participaram 
mais de 150 serranos.

Pe. Alércio e IS Maria Ilda. 
Pe. Alércio é grande amigo e in-
centivador do Movimento Serra. 
Tem apoiado de forma muito con-
creta, as atividades de expansão 
realizadas pela IS Maria Ilda, da 
CS Camomilas Vocacionais, co-
ordenadora do Distrito 176-RJ.

IS. Sallum, Coordenador 
Distrital 135 – PR. Ele tem 
feito magnífico trabalho, inclusi-
ve de expansão, tendo fundado e 
acompanhado a Comunidade Ser-
ra de Apucarana.

Serranos de Santo Antônio do Amparo, Campo Belo e Paraopeba (MG), por ocasião de 
encontro promovido pelo Distrito 160, que tem na coordenação o IS Helder Luiz Rodrigues

Pe. Jurandir e membros da Comunidade Serra de Cam-
po Mourão (PR), por ocasião do encerramento das Missões pre-
gadas naquela Diocese. O Casal Jorge Luiz e Maria de Lurdes Tonet 
ofereceu jantar de confraternização. Dom Rafael Biernaski, Bis-

po Auxiliar de Curitiba, com o 
Presidente e membros da CS ‘Ci-
dade Sorriso’.
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Vocação, Dom de Deus
Hoje se con-

funde muito aptidão 
com vocação. Dian-
te das incertezas da 
juventude de hoje, 
os pais levam seus 
filhos a psicólogos 
para descobrir o que 
o filho tem mais ap-
tidão a realizar no 
mundo profissional, 
o que chama de teste 
vocacional. Nesta atividade se realiza teste em pes-
soas, para testar interesses e aptidões, para indiciar 
um possível talento para uma atividade em que po-
derá ser bem sucedido em uma profissão.

Diante das dúvidas que os jovens a represen-
tam nos dias atuais, é de extrema importância que 
realizem esses testes para que possam encontrar 
um caminho  a seguir  e, principalmente, decidir 
qual profissão quer seguirem na vida profissional. 
Embora o teste ajude um ser humano a conhecer 
as suas habilidades e gostos, não decide de forma 
incisa a escolha de uma profissão. Cabe a ele a es-
colha pessoal.

E n t r e t a n t o , 
esse teste não deci-
de sobre a vocação 
pessoal de cada um. 
Vocação não é apti-
dão, vocação é dom 
de Deus, por isso 
não se descobre por 
meio de testes como 
esses. Vocação nas-
ce no seio da famí-
lia e deve ser culti-

vada a partir do momento de seu despertar, e deve 
ser apoiada, estimulada, e até incentivada, quando 
mostrar os seus primeiros sinais.  Mesmo que não 
vingue, ela poderá determinar a vida do ser humano, 
podendo tornar-se cidadão mais comprometido com 
o bem da sociedade.

Nesse sentido, conclui-se: vocação é Dom 
Deus e somente Deus traça os caminhos de sua re-
velação; não é com um teste de aptidão que se des-
cobre. Portanto é dever de cada serrano estimular e 
apoiar qualquer manifestação vocacional.

   Luiz Albino de Paiva
 Coordenador da Regional Oeste

Ano da Vida Consagrada
 “Que este ano seja uma oportunidade para acolher, 

cordial e jubilosamente, a vida consagrada como 
um patrimônio espiritual que contribua para 
o bem de todo o Corpo de Cristo. A vida 
consagrada é dom feito à Igre-
ja. Por isso, enquanto dom à 
Igreja, não é uma realidade 
isolada ou marginal, mas 
pertence intimamente a 
ela, situa-se no próprio coração da Igreja, como elemento decisivo da sua missão, já que 
exprime a natureza íntima da vocação cristã e a tensão de toda a Igreja-Esposa para a 
união à sua vida e santidade”. 

Papa Francisco.



15edição 121 - Maio/2015   

Expansão
A IS Maia Ilda Monteiro de Castro, Coordenado-

ra Distrital 176-RJ – Diocese de Barros do Pirai/Volta 
Redonda, tem realizado extraordinário trabalho de ex-
pansão na citada Diocese, da qual é Bispo Diocesano S. 
Ex.a Dom Francisco Biasin. Maria Ilda tem obtido gran-
de apoio dos Padres, nesse seu trabalho em favor das 

vocações de especial consagração. Nas fotos abaixo, são 
vistas algumas das 45 Comunidades Serra lá existentes. 
É de se ressaltar o fato de que, naquela Diocese, mais de 
mil membros do Movimento Serra rezam e trabalham, 
de forma comprometida, pelas vocações, pelos vocacio-
nados e consagrados. Um magnífico exemplo!
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Serra em Ação

Aracaju, SE
José Ginaldo de Jesus e José Alves de Carvalho, da Comunidade Serra de Aracaju, por ocasião de reunião festiva em que recebem 
dois novos casais, no Movimento Serra.

Marília, SP
Comunidade Serra de Marí-
lia, por ocasião da reunião 
festiva de posse da nova Di-
retoria que tem na presidên-
cia a IS Júlia Fernandes de 
Oliveira. Contou com a pre-
sença do Pe. Luciano Pon-
tes, Assistente Eclesiástico.

Volta Redonda, RJ
Comunidade Serra das Azaléias comemorou com Missa celebrada pelo Pe. Rafael Duque, e confraternização, seus 25 anos de 
existência. As Camomilas Vocacionais, tendo à frente a IS Maria Ilda, estiveram presentes.
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Ribeirão Preto, SP  
Posse da nova Diretoria que tem na presidência o casal Terezinha Maria e Pedro Simon. Com eles é visto o casal Antônio Batista 
e Lúcia Brondi, Coordenador Distrital 52.

Curitiba, PR
A Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’ tem novo Presidente. É 
o Is Luiz Renato Kotlevski. Ele acaba de assumir a função, 
juntamente com o IS Sebastião Orestes Borges, Coordenador 
Distrital 177-PR. A Celebração Eucarística de posse foi presi-
dida por Dom Rafael Biernaski, Bispo Auxiliar de Curitiba, na 
capela São Judas Tadeu, em Santa Felicidade.

Pelotas, RS
Pe. Olavo Gasperim e Is Alcides Dachery, por ocasião das comem-
orações do Jubileu de Diamante do Sacerdote, em Arraio Grande, 
Paróquia Nossa Senhora das Graças. A Ceebração Eucarística foi 
presidida por Dom Jacinto Bergmann, Bispo Diocesano.

Volta Redonda, RJ
As Comunidades Serra Nossa 
Senhora das Graças e Exérci-
to de Maria, de Volta Redon-
da, RJ cababam de receber 
sua Carta de Agregação ao 
MSB. Elas têm na prsdidên-
cia os IS Carlos Tolentino e 
Leila Arbache. Seu Assistente 
Eclesiástico é o Pe. Matias 
Ramos da Costa.

Formosa, GO
Dom José Ronaldo, Bispo Diocesano de Formosa, após Ce-
legração Eucarística em que tomaram posse os novos Dire-
tores das Comunidades Serra do Distrito 106: Brasília – IS 
Célia Regina Sócio Queiróz, Formosa – IS Dalva Maria de 
Freitas, Formosinha – IS Ari Silvério Borges e Rainha da 
Paz – Ângela Maria Martoneto. Aposse foi dada pelo Coor-
denador Distrital IS Antônio Simoneto, de Brasília. 
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Encontros de Aperfeiçoamento 
Espiritual

São Leopoldo, RS
No final do ano que passou, aconteceu, em São Leopoldo,  o Encontro de Aprofundamento Espiritual do Distrito 128. 
Contou com a presença de S. Ex.a Dom Zeno Hastenteufel, Bispo Diocesano de Novo Hamburgo (RS); do Pe. Vitor 
Moises Farias, Assistente Eclesiástico e palestrante; do IS. Alcides Dachery, Presidente Eleito do MSB; do Coorde-
nador Distrital IS. Marli Helena Plentz, que passou o cargo ao IS. Marcos Fernando Daudt e mais de oitenta serranos.

Belo Horizonte, MG
Participantes do Encon-
tro de Aprofundamento 
Espiritual do Distrito 
160-MG, realizado em 
Venda Nova, na Casa 
de Formação ‘Cantinho 
de Maria’. Foi coorde-
nado pelos IS Helder 
Luiz Rodrigues, Coor-
denador Distrital e He-
lenita Guimarães Silva 
– Nininha, de Belo Ho-
rizonte.

Pe. Luciano Pontes e membros da Comunidade Serra de MARÍLIA, por ocasião de encontro do Distrito 110-SP.
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Marília, SP
Com a coordenação 
da IS Elisabete Sa-
tromi Zaha e a Pre-
sidente Júlia Fer-
nandes de Oliveira, 
a Comunidade Serra 
de Marília tem rea-
lizado proveitosos 
encontros de apro-
fundamento espiri-
tual. Seus membros 
são vistos em uma 
de sus reuniões.

Guarapuava, PR
A Comunidade Ser-
ra de Guarapuava, 
sob a presidência 
do IS Abrão José 
Melhem e o Coor-
denador Distrital 
168-PR, IS Adeli-
no Bridi, vem rea-
lizando encontros 
de espiritualidade 
e oração, além de 
Trabalho de expan-
são na Diocese de 
Guarapuava.

Fortaleza, CE
Importantes e parti-
cipativos encontros 
forma realizados, 
no passado, em For-
taleza, sob os aus-
pícios dos grandes 
serranos Francisco 
Figueiredo, Briga-
deiro Souza e Silva, 
Francisco Tarciso 
Leite, Leonidas Ca-
valcante Fernandes, 
Eurico de Arruda e 
tantos outros.
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Atualidades
Coro da Capela Sistina entusiasma na China
 

 O coro da Capela 
Sistina atuou, pela 
primeira vez, em 
Macau, Hong Kong 
e Taipé. Os concertos 
nasceram por 
iniciativa do Instituto, 
para a Promoção da 

Cultura Chinesa de Hong Kong, com a colaboração 
do Coro Perosi, da diocese de Macau e da Taipei 
Philarmonic Foundation, com a finalidade de 
promover o intercâmbio cultural por meio da arte da 
música, compartilhando as ricas tradições musicais 
do Oriente e Ocidente, e construindo, com estes, 
novos canais de comunicação e de comunhão.

 

Grande festa no Brasil pela beatificação de 
Madre Assunta 

Madre Assunta, 
nascida em Lombrici 
di Camaiore, na pro-
víncia de Lucca, Itá-
lia, no mês de agosto 
de 1871, com a ida-
de de 24 anos, partiu 

como missionária para o Brasil, com o objetivo de 
apoiar os órfãos e os imigrantes. Comprometida com 
os pobres e os últimos do mundo, viveu o fenômeno 
das migrações como um fator de desenvolvimento 
humano a ser apoiado pela caridade cristã, tal como 
indicava o bispo de Piacenza, Giovanni Battista Sca-
labrini. A celebração foi presidida pelo Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, enquanto 
o rito de beatificação foi presidido pelo cardeal Ân-
gelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas 
dos Santos, que leu a carta apostólica assinada pelo 
Papa Francisco, que aprova a beatificação. “Que toda 
a Igreja seja missionária de verdade. Madre Assunta 
fez isso e esteve perto dos pobres e dos órfãos - disse 
o cardeal Scherer - celebramos um momento muito 
especial na vida da Igreja, que reconhece e proclama, 
formalmente, que sua filha, Irmã Assunta Marchetti, 

foi uma cristã extraordinária, que viveu de maneira 
exemplar a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. 
Foi uma mulher forte, motivada pela sua fé em Deus 
e pelo amor ao próximo”.

 Vinte novos cardeais foram nomeados pelo 
Papa Francisco

Três no-
meações que 
fortalecem a 
Igreja no Su-
deste da Ásia, 
maior conti-
nente do mun-
do. O Myarmar 

ou Birmânia, a Tailândia e o Vietnã têm um carde-
al a mais na história: muito significativo para três 
países onde o cristianismo sempre foi uma mino-
ria, quando não explicitamente impedido ou per-
seguido. Um clima muito particular de alegria e 
cordialidade durante a visita de cortesia a Char-
les Maung Bo, 66 anos, arcebispo de Yangon e pri-
meiro cardeal  birmanês da história, foi notado, 
na Sala Paulo VI. Como a maioria dos novos car-
deais, Kovithavanij também foi “pego de surpresa” 
com a notícia da nomeação em 4 de janeiro, pelo 
Papa Francisco. “Quando eu descobri - disse o arce-
bispo de Bangkok - eu disse a Deus que, se essa era 
a Sua vontade, eu daria o meu tudo, na esperança 
de que Ele me daria o Seu Espírito para fazer o que 
me pedisse... mas naquela noite eu não dormi”. Para 
completar o quadro dos novos cardeais do Sudeste 
asiático, o Cardeal Pierre Nguyen Van Nhon, 76 anos, 
Arcebispo de Hà Nôi. Muito vivaz, o Cardeal viet-
namita desejou um bom trabalho à ZENIT, decla-
rando grande  estima, mas preferindo não comentar 
nada. “Um dia como hoje eu gostaria viver da manei-
ra mais espiritual possível”, ele sorriu.

 

Semana Missionária no Amazonas

A Semana Missionária teve como tema “Igreja 
em Comunhão no chão do Amazonas” e como lema, 
as palavras do papa Francisco: “Ide sem medo para 
servir”. A Semana iniciou com dois dias de formação 
teórica sobre temas relacionados à missão. Houve 
uma apresentação da realidade da paróquia São João 
Batista de Iranduba (AM), local onde os seminaristas 
fariam a missão. A realidade foi apresentada pelo pá-
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roco, padre Alcimar, o vigário, padre Tiago Alves e a 
coordenadora de pastoral da paróquia Nossa Senhora 
do Socorro. Em seguida, Paulo Araújo, seminarista 
da diocese de Coari, abordou o tema “Missionário 
Presbítero, ministro Ad Gentes” destacando a neces-
sidade de formarmos padres dispostos a cooperar na 
missão universal da Igreja em todo o mundo. “A atu-
alidade da missão no clero diocesano” foi outro tema 
tratado. A reflexão foi apresentada pelo secretário na-
cional da Pontifícia União Missionária, padre Jaime 
C. Patias, que, em sua explanação, sublinhou a im-
portância de estarmos atentos aos sinais dos tempos. 
Recordou também que “a Igreja peregrina, fundada 
por Cristo é por identidade e essência missionária. 
Por isso o presbítero se configura em sua identidade 
missionária, intrínseca à sua vocação. Atenta a essa 
identidade, a formação presbiteral toma cada vez 
mais consciência de que a formação pastoral-mis-
sionária constitui-se no princípio unificador de todo 
o processo formativo” (Cf. CNBB, doc. 93). Padre 
Patias destacou ainda algumas atitudes para uma boa 
vivência na missão. “Proximidade, testemunho, di-
álogo, partilha, compaixão, respeito, encarnação e 
pés no chão”, são, segundo ele, algumas dessas ati-
tudes fundamentais. A missão contou também com a 
presença de muitos leigos engajados na paróquia e 
alguns diáconos permanentes além de religiosas que 
exercem o serviço pastoral na região de Iranduba. 
“Somos gratos a Deus pela realização de mais essa 
experiência junto ao povo de Deus, que nos desper-
ta cada vez mais a consciência missionária, tão im-
portante para toda a Igreja e, de modo particular, aos 
seus ministros”, avaliou Paulo Araújo, um dos coor-
denadores do Comise no Regional Norte I.

Igreja anuncia fundação da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica

“Amazônia, fonte de vida no coração da Igre-
ja” foi o tema da declaração divulgada à Igreja e à 
sociedade em geral, para anunciar a criação da Rede 
Eclesial, em vista de enfrentar e responder com maior 
eficácia aos desafios da missão. “Esta iniciativa, diz a 

Declaração, brota da ação do Espírito Santo, que tem 
guiado a Igreja no processo de encarnar o Evangelho 
na Pan-Amazônia”.  O grupo divulgou, também, uma 
carta aberta à Imprensa, versando sobre a razão de ser 
da Rede. “Com o fim de lançar as bases de uma en-
tidade capaz de proporcionar a criação de consensos 
em torno da missão da Igreja na Amazônia, em vista 
de uma ação comum, constituiu-se a REDE ECLE-
SIAL PANAMAZONICA (REPAM).

 

 Pastoral Familiar lança livro interativo                           
que ensina valores do matrimônio 

a crianças e adolescentes

O livro pode ser utilizado por educadores, pais, 
catequistas e responsáveis pela formação e acompa-
nhamento das crianças e adolescentes. Em formato de 
diálogo interativo e com personagens, o livro “Cons-
truir família conforme o plano de Deus” é o mais novo 
lançamento da Comissão Nacional da Pastoral Fami-
liar (CNPF). O material pode ser utilizado por educa-
dores, pais, catequistas e responsáveis pela formação 
e acompanhamento das crianças e adolescentes. O 
livro enfoca os temas família, união conjugal, e o Sa-
cramento do Matrimônio, de forma pedagógica, pro-
curando tornar interessante e acessível o aprendizado 
de adolescentes e principiantes. São abordagens com-
plexas e, ao mesmo tempo, necessárias e urgentes.

 A publicação nasce da cooperação entre a 
Pastoral Familiar e Catequese, na tarefa de transmitir 
uma formação inicial integral aos catequizandos, so-
bre a vida em família e seus valores. “Trata-se de um 
instrumento precioso para introduzir as crianças e os 
adolescentes a uma compreensão mais adequada do 
amor humano, que encontra sua plena realização e se 
torna fonte de satisfação, ao longo de toda a existên-
cia, quando se funda no matrimônio e dá vida a uma 
família no horizonte do desígnio de Deus”, explica 
o bispo de Camaçari (BA) e presidente da Comissão 
Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, dom 
João Carlos Petrini.

http://www.crbnacional.org.br/site/index.php/noticias/destaque/1467-igreja-anuncia-a-fundacao-da-rede-eclesial-pan-amazonica
http://www.crbnacional.org.br/site/index.php/noticias/destaque/1467-igreja-anuncia-a-fundacao-da-rede-eclesial-pan-amazonica


Beatificação do Servo de Deus 
padre Vitor Coelho de Almeida

Chapadão do Céu, GO

Foi encerrada a fase arquidiocesana do pro-
cesso de beatificação do Servo de Deus padre Vi-
tor Coelho de Almeida. O Missionário Redentorista 
dedicou sua vida à evangelização dos romeiros e 
ouvintes da Rádio Aparecida, difundindo a devoção 
mariana em todo o Brasil.

A sessão de encerramento da fase arquidio-
cesana do processo de beatificação aconteceu no 
Convento Redentorista do Santuário de Aparecida, 

e contou com a presença do Arce-
bispo de Aparecida, Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno Assis, do 
vice postulador da Causa, Dom 
Darci José Nicioli, o juiz delega-
do, padre Roger Mateus dos San-
tos, o promotor de justiça, padre 
Joaquim Lopes da Silva, o notá-
rio Atuário, padre Paulo Tadeu, o 
perito teólogo, padre Luiz Alves 
de Lima, e o perito revisor, prof. 
Lino Rampazzo.

Na ocasião foram realizadas as formalidades 
jurídicas que encerram o processo e preparam toda 
a documentação para ser enviada à Congregação 
das Causas dos Santos, no Vaticano. De acordo com 
Dom Darci José, a investigação supletiva sobre a 
vida, as virtudes e fama de santidade do Servo Deus, 
analisou os textos transcritos dos programas radio-
fônicos feitos por Padre Vitor Coelho de Almeida na 
Rádio Aparecida.

No último dia 09 de novem-
bro, a Comunidade Serra de Jataí 
(CS 101), que pertence ao Distrito 
161 do Movimento Serra do Bra-
sil, fez missão, com o objetivo de 
expansão do Movimento na cida-
de Chapadão do Céu, em Goiás. O 
Movimento Serra, que tem como 
Patrono o missionário Franciscano 
Espanhol, Frei Junípero Serra, é um movimento de 
leigos, e tem por objetivo a valorização e o incremen-
to das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, 
dando apoio incondicional aos consagrados.

Os paroquianos da Paróquia São Francisco de 
Assis e o Padre Sabu James Njarolickal (Jacob) ma-
nifestaram o interesse em criar uma comunidade Ser-
ra na cidade Chapadão do Céu-GO. Neste sentido, os 

“serranos” de Jataí, juntamente com 
o Coordenador Distrital (governa-
dor), Companheiro Serrano Wesl-
ley Marinho Arantes e a Presidente 
Serra de Jataí, a Irmã Serra Miriam 
de Jesus Silva, num espírito missio-
nário participaram da Santa Missa e 
depois rezaram o Terço Vocacional, 
que foi seguido de um almoço festi-

vo oferecido pela comunidade local. Assim, a “semen-
te” serrana foi lançada. Esperamos que dê bons frutos, 
a fim de que o reino de Deus seja proclamado a todos 
por meio das santas vocações. É o desejo de toda a 
Comunidade Serrana brasileira e Internacional!

Weslley Marinho Arantes 
Coordenador Distrital 161 – Jatai, GO
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A presença da mulher, no 
Movimento Serra é, a cada dia 
que passa, maior. Aqui são vistas as 
serranas de Guarapuava, Turvo,Ma-
noel Ribas e Cândido de Abreu, em 
dia festivo de encontro e posse dos 
novos diretores da comunidade de 
Guarapuava, que tem à frente a IS 
Juçara Melhem.

Membros da Comunidade 
Serra de Cachoeiro do Itape-
mirim, que têm a frente a IS Ro-
sicléia Araújo Vieira. É Assistente 
Eclesiástico o Pe. Helder Salvador. 
São vistas por ocasião de visita que a 
IS Dircemar da Silva Santesio, Coor-
denadora Distrital 164, lhe fazia.

A Comunidade Serra das 
Azaléias, na Paróquia Cristo Rei, 
de Volta Redonda, igualmente é 
formada praticamente de senhoras 
piedosas. Elas têm feito um mag-
nífico trabalho vocacional. À sua 
frente encontra-se a IS. Mauricéia 
Barros Martins.

Brigar, gritar, impor ideias, nem de longe sig-
nifica ter um Eu forte, mas, sim, frágil. Falar o que 
vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a 
expressão de um Eu maduro, mas, sim, de quem não 
tem autocontrole. Um Eu forte e maduro aquieta sua 
ansiedade, protege quem ama, pede desculpas sem 
medo, aponta primeiro o dedo para si antes de falar 
dos erros do outro, repensa sua história, exige menos 
e se doa mais, não tem a necessidade neurótica de 
mudar quem ama, conhece, portanto, todas as letras 
do alfabeto da generosidade. 

Cury, Augusto

O Eu Forte
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São Joaquim da Barra, SP
A Comunidade Serra de São Joaquim da 

Barra acaba de comemorar, solenemente, seus 
25 anos de fundação, com Celebração Eucarís-
tica presidida pelo Pe. Evaristo de Oliveira, na 
capela de São Bom Jesus da Lapa. Após a Missa 
aconteceu alegre confraternização. Nas fotos são 
vistos seus Diretores, tendo à frente a IS Maria 
Luiza Gianini Contin. Vemos, ainda, o IS Laza-
ro de Oliveira – Lazinho, seu fundador e primeiro 
Presidente. Vemos, também, os casais Presidente 
Maria Estela e José Augusto Parisi e Antonio Ba-
tista e Lúcia Brondi, Coordenador Distrital 52-SP 

e demais membros, especialmente, as serranas, em 
alegre confraternização.

Como o tempo passa, dizemos. Realmente! 
Tenho muito presente a Festa de Agregação, quan-
do tivemos a alegria de entregar, em nome do Serra 
Internacional, a Carta de Agregação e demais insíg-
nias à Comunidade Serra de São Joaquim da Barra. 
São inúmeras (48) as CS que, na década de 80 foram 
oficialmente agregadas ao SI e à Pontifícia Obra das 
Vocações. Foi um dos períodos de maior crescimento 
do Movimento Serra, no Brasil. Deus seja louvado!

  
sebben


