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“Quanto mais Eucaristia recebemos, 
mais nos tornaremos como Jesus”

Beato Carlo Acutis
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Pe.Vitor Hugo Porto, Assistente Ecle-
siástico do Movimento Serra e a jovem 
Tainá Santos de Almeida Pinho, presi-
dente da Comunidade Serra Carlo Acu-
tis, de Pindamonhangaba (SP). Trata-se 
de um grupo de jovens que abraçou com 
muito entusiasmo e alegria, a causa vo-
cacional. Essa CS receberá sua Carta 
de Agregação por ocasião da Romaria 
Nacional do Serra a Aparecida, no pró-
ximo mês de novembro. Uma bênção!No
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Palavra do Presidente
Vocações bíblicas

Acreditamos que aquelas 
pessoas dedicadas a buscar o má-
ximo de consciência e compreen-
são de si mesmas, das suas traje-
tórias e do seu lugar no mundo são 
as que se tornam protagonistas da 
sua história. Elas têm coragem de 
construir sua própria jornada de 
vida e missão, manifestando uma vocação fundamental autêntica e madura.

A partir da perspectiva judaico-cristã, entendemos que o ser humano 
nasceu do coração de Deus, vive na sua graça e é intrinsecamente atraído 
para Ele, fazendo do percurso de vida terrena um lugar de diálogo com esse 
mesmo Deus que o atrai. Dizendo de outra maneira, o ser humano é criado 
à imagem e semelhança de Deus e, assim sendo, possui uma mente e um 
coração potencialmente inclinados para seu Criador.

Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que todo vocacionado cris-
tão se torna um autêntico protagonista da sua história quando compreende e 
assume, como fez Santo Inácio de Loyola, ser ele uma criatura à qual a vida 
foi dada para que, por meio dela, possa “louvar, reverenciar e servir” ao seu 
Criador, situando-se num horizonte de sentido, de esperança, de entrega, de 
fé e de amor ao Deus de Jesus.

São Paulo passou por essa experiência de reconhecimento fundamen-
tal da centralidade de Deus em sua vida, através de sua identificação com 
Jesus Cristo. Em um determinado momento da sua trajetória existencial e 
histórica, esse apóstolo vai dizer que já não é ele quem vive, mas Cristo vive 
nele (cf. Gl 2,20).

Como podemos ver, o apóstolo Paulo pode ser para nós um exemplo 
de pessoa que olhou para sua história, tomou plena consciência do amor do 
seu Criador e voltou seu coração completamente para Deus. 

  
Marcílio Augusto C. dos Santos

Presidente do CNSB
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Moisés tinha cento e vinte anos, segundo o re-
lato bíblico, no momento em que pronunciou este 
cântico e estava no limiar da terra prometida e no 
final de sua vida. O cântico é uma confissão de fé, 
afirma o Papa, com a qual transmite a experiência 
com Deus aos seus descendentes. Poder fazer isso, 
diz Francisco, é um grande dom para os jovens.

Os idosos, memória viva de um povo
Posso dar um testemunho pessoal. Aprendi o 

ódio e a raiva à guerra com meu avô que combateu 
no Piave, em 1914, e ele me transmitiu essa raiva à 
guerra. Porque ele me contou sobre os sofrimentos 
de uma guerra. E isso não se aprende nem nos livros 
ou em outro lugar... aprende-se assim, transmitindo-
-a dos avós para os netos. E isso é insubstituível. 
A transmissão da experiência de vida dos avós para 
os netos. Hoje infelizmente não é assim e pensamos 
que os avós são material de descarte: não! Eles são a 
memória viva de um povo e os jovens e as crianças 
devem ouvir seus avós.

O Papa constata depois que muitas vezes à 
transmissão da fé “falta a paixão própria de uma ‘his-

tória vivida’”. As histórias de vida devem ser trans-
formadas em testemunho, e o testemunho deve ser 
leal. Os próprios Evangelhos narram honestamente a 
história abençoada de Jesus sem esconder os erros, as 
incompreensões e até mesmo as traições dos discípu-
los. Esta é a história, é a verdade, isso é testemunho. 
Este é o dom da memória que os “anciãos” da Igreja 
transmitem, desde o início, passando-o “de mão em 
mão” à geração seguinte.

A fé se transmite “em dialeto”
Fará bem nos perguntarmos: quanto valoriza-

mos esta forma de transmitir a fé, passando o bastão 
entre os anciãos da comunidade e os jovens abertos 
ao futuro? E aqui me vem em mente algo que já dis-
se muitas vezes, mas gostaria de repetir. Como a fé 
é transmitida? “Ah, aqui está um livro, estude-a”: 
não! Assim, a fé não pode ser transmitida. A fé se 
transmite em dialeto, ou seja, na fala familiar, dos 
avós aos netos, entre pais e netos. A fé é sempre é 
transmitida em dialeto, naquele dialeto familiar e 
experiencial dos anos. Por isso é tão importante o 
diálogo em família, o diálogo das crianças com os 
avós que são aqueles que têm a sabedoria da fé. 

Seria belo se houvesse, desde o início, nos itine-
rários catequéticos, também o hábito de ouvir a ex-
periência vivida pelos idosos, a lúcida confissão das 
bênçãos recebidas de Deus, que devemos guardar, e 
o testemunho sincero de nossas faltas de fidelidade, 
que devemos reparar e corrigir. Os anciãos entram na 
terra prometida, que Deus deseja para cada geração, 
quando oferecem aos jovens a bela iniciação do seu 
testemunho. Então, guiados pelo Senhor Jesus, idosos 
e jovens entram juntos no seu Reino de vida e de amor.

3edição 150 - Agosto | 2022

Porque vou proclamar o nome do Senhor, dar glória ao nosso Deus. 
Ele é o Rochedo, perfeita é a sua obra, justos todos os seus caminhos; 

é Deus de lealdade, não de iniquidade, ele é justo, ele é reto. (Dt 32, 3-4)

A fé dos idosos
Papa Francisco



O mês de agosto em nossas comunidades é vi-
venciado como mês vocacional. É necessário que 
esta dimensão perpasse todas as realidades da vida 
cristã e da Igreja. De fato, a nossa vida encontra sen-
tido só quando é compreendida como resposta ao 
chamado do Senhor! A Igreja se compreende como 
povo convocado pela Palavra de Deus.

O chamado de Deus na história não se esgota 
única e exclusivamente na intimidade com ele, nem 
serve tampouco para promover uma pessoa ou para 
elevá-la a uma dignidade maior, mas é feito para en-
viá-la em missão para o serviço dos irmãos. Neste 
sentido Papa Francisco chega a afirmar: “A intimi-
dade da Igreja com Jesus é uma intimidade itineran-
te, e a comunhão reveste essencialmente a forma de 
comunhão missionária”. (EG 23).

Constatamos isso na vocação de muitas perso-
nagens bíblicas a partir de Abraão que Deus chamou 
com as palavras “Sai da tua terra e vai para a terra que 
te mostrarei!” (Gen 12,1), até os apóstolos: “Ide pelo 
mundo todo...” (Mt 16,15). É isso que Deus e a Igreja 
nos pedem hoje também. Só responde ao chamado de 
Deus quem se coloca em estado de missão. No mês 
de agosto estamos acostumados a refletir e a orar para 
as mais diversas vocações. Todas elas devem ser en-
tendidas como vocação para a missão e para o servi-
ço, nem que seja na oração e na contemplação.

A primeira semana apresenta a vocação para o 
ministério pastoral ou ordenado. Rezemos para que 
padres, bispos e diáconos vivam profundamente 
unidos a Cristo e entre si em vista da missão. Que 
animem as comunidades e saírem de si. Que se rea-
lizem como pastores na medida em que entregam a 
sua vida pelo rebanho a exemplo de Jesus, o Bom 
Pastor. Que saibam criar comunhão suscitando es-
paços de comunhão, utilizando os instrumentos de 
comunhão e participação que são os conselhos pas-
torais e econômicos. Que vivam a unidade do pres-
bitério e sejam homens de diálogo com todos.

A segunda semana apresenta a vocação à famí-
lia através do sacramento do matrimônio. A família 
hoje passa por um período de profunda crise, devi-
do aos ataques que lhe vem de todos os lados. Por 
isso devemos orar pelas famílias e trabalhar para a 

sua evangelização. Cuidar com carinho dos casos 
especiais e acolher os casais de segunda união, as 
crianças, os adolescentes e jovens que provém de 
famílias desestruturadas. Que a nossa Igreja encon-
tre caminhos de acolhimento, de misericórdia e de 
inclusão em relação às famílias feridas ou que ex-
perimentaram a força desagregadora do pecado, do 
egoísmo, da injustiça e do desamor.

A terceira semana é marcada pela valorização 
da vida religiosa e consagrada. Trata-se de uma vo-
cação específica na Igreja que expressa fortemente à 
dimensão missionária e transcendente da vida cristã. 
Ela aponta para o absoluto de Deus, conforme a feliz 
expressão de Santa Teresa de Ávila:“ Só Deus bas-
ta!”. Somos chamados a orar sempre pelos homens 
e mulheres que assumiram de forma radical o estilo 
de vida de Jesus pobre, obediente e casto para que 
sejam, com sua vida, prelúdio e antecipação da vida 
futura e definitiva.

Enfim, a última semana, será vivida à luz da vo-
cação comum de todos os cristãos: o batismo, fonte 
de todas as vocações e ministérios dentro da Igreja. 
Os fiéis cristãos leigos encontrarão aqui a inspiração 
para o seu testemunho cristão no mundo. Carecemos 
hoje não de ministros que atuem na liturgia (ouso 
dizer que em certos casos são até demais), mas pre-
cisamos de cristãos autênticos na sociedade para que 
possam testemunhar o evangelho da vida, da justiça, 
da paz! Precisamos de cristãos na política, nos con-
selhos paritários, no mundo da educação, da saúde, 
da administração pública com coragem para teste-
munhar e apresentar a alternativa cristã à cultura de 
morte e assim possam humanizar as relações inter-
pessoais, juntando esforços com todas as pessoas de 
boa vontade desejosas de construir um mundo ba-
seado na civilização do amor!

Queira Deus que na comunhão eclesial todos 
nós, pastores e fiéis, nos ajudemos a viver com ra-
dicalidade a vida cristã, em vista da construção do 
Reino, valorizando a vocação e o dom que cada um 
recebeu de Deus.

Dom Francisco Biasin
Assistente Episcopal do Movimento Serra
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Vocação é missão
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No coração do Pai Nosso

Neste número nós somos chamados a fazer si-
lêncio, a entrarem nós mesmos para poder prestar 
atenção ao que pedimos nas “sete petições” e, de 
forma concreta, nas primeiras três petições. É uma 
bela síntese. Leiamos e meditemos juntos. Mas an-
tes gostaria de recordar o que Santa Teresa d’Ávila 
diz para rezarmos bem. De acordo com ela, é preciso 
ter três atitudes: saber com quem falamos, saber o 
que dizemos e saber como dizemos. Muitas vezes, 
rezamos sem pensar, por rotina, e perdemos assim 
a intimidade com Deus, perdemos a alegria de nos 
sentir filhos e filhas amados por Deus.

Pastoralmente deveríamos, no dia do batismo, 
presentear cada criança com uma bela estampa, 
onde estivesse escrito o Pai-nosso, como memória 
do nosso direito e dever de rezá-lo sempre.

“Mediante os três primeiros pedidos, somos 
confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados 
pela caridade. Criaturas e ainda pecadores, devemos 
pedir por nós, estendendo este ‘nós’ até as dimen-
sões do mundo e da história que oferecemos ao amor 
sem medida de nosso Deus. Porque é pelo Nome de 
seu Cristo e pelo Reino de seu Espírito Santo que 
nosso Pai realiza seu plano de salvação, por nós e 
pelo mundo inteiro” (CIC 2806).

Nas primeiras três petições nós somos confir-
mados na força da fé, no Deus Pai, amor, confirma-

dos na esperança de que tudo se realizará segundo 
o seu desígnio, e que o seu reino não é uma uto-
pia, mas sim uma realidade. Esta depende sempre 
da graça de Deus, mas também da nossa coopera-
ção corajosa em fazer conhecer o Evangelho. So-
mos confirmados na chama da caridade do amor de 
Deus, e do amor ao próximo. Por isso, no Pai-nosso 
não dizemos “meu Pai”, mas sim “Pai nosso”. Como 
é importante passar do pronome pessoal “meu” ao 
“nosso”. Não é simplesmente um jogo linguístico, 
mas sim uma realidade teológica, que abre totalmen-
te o nosso coração a ser casa agradável para todas as 
pessoas do mundo, sem distinção.

É um caminho que traçamos juntos para fazer 
nascer uma nova comunidade e uma nova Igreja. O 
“nós”, nos obriga a entrar, dentro de nós mesmos, 
para ver quem somos e como vivemos, e depois a 
termos a coragem de sair 
para ir ao encontro de to-
dos. O Pai-nosso é a oração 
do povo em caminho, da 
família e da liturgia. 

Fernando Geraldo 
Teixeira Barreto | CS. de 

Aparecida, SP
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Expansão do Movimento Serra

Pe. Sérgio Pereira e serranos, 
após Missa e reunião em que aconteceram os primei-
ros contatos para a fundação de Comunidade Serra 
na Paróquia Nossa Senhora do Livramento, em Vi-
tória de Santo Antão (PE), no dia 9 de março último.

Pe. Fernandes de Santana, 
seminarista Marcos William e serranos José Antônio 
e José Ginaldo de Jesus, na Paróquia Santa Luzia, em 
Lagarto, SE. Na ocasião foram dados os primeiros pas-
sos para a fundação de uma nova Comunidade Serra.

IS José Ginaldo de Jesus 
e sua dileta esposa Magna, com membros da Comu-
nidade Serra Nossa Senhora Menina, em formação 
na cidade de Itabaiana, Sergipe.

Pe. Rafael,
da paróquia São João Batista, de Pirituba (PE), após 
a Missa que contou com a presença de membros da 
Comunidade Serra de Vitória de Santo Antão que lá 
foram para lançar a semente de uma nova comuni-
dade Serra.

IS. Maria Ilda,
Coordenadora do Regional LESTE I – RJ, Iniciando 
nova Comunidade Serra em Volta Redonda, Distrito 
176, sob a presidência da IS Vanderleia Lima Ven-
tura. Uma bênção.



Carlo Acutis
Carlo Acutis (Londres, 3 de maio de 1991 – Mi-

lão, 12 de outubro de 2006) foi um adolescente ca-
tólico italiano nascido no Reino Unido beatifica-
do pela Igreja católica. Ele se tornou conhecido por 
documentar milagres eucarísticos ao redor do mun-
do e catalogá-los em um site que ele mesmo criou 
nos meses anteriores à sua morte por leucemia. Ele 
ficou conhecido por sua alegria e por suas habilida-
des com o computador, bem como por sua profunda 
devoção à Eucaristia, que se tornou um tema central 
de sua vida. Os pedidos para sua beatificação come-
çaram não muito tempo depois de sua morte, ga-
nhando impulso significativo no ano de 2013, depois 
que a causa começou e ele se tornou intitulado como 
um Servo de Deus – o primeiro estágio no caminho 
para a canonização. O Papa Francisco declarou que 
ele era Venerável em 5 de julho de 2018. Em 21 de 
fevereiro de 2020, o Papa autorizou a Congregação 
para as Causas dos Santos a promulgar os Decretos 
que aprovam novas beatificações e canonizações, 
assim como novos Servos de Deus, e entre eles o 
jovem italiano Carlo Acutis. Sua beatificação acon-
teceu no dia 10 de outubro 2020 em Assis, na Itália.

Seus pais trabalharam por um curto período em 
Londres, sendo originários de Milão, na Itália, para 
onde voltaram pouco depois do nascimento do filho, 
em setembro de 1991. Quando era criança, Acutis se 
tornou grande devoto da Santíssima Virgem Maria e 
recitava o rosários frequentemente, como sinal de 
sua devoção por Ela. Guardava particular devoção 
por Nossa Senhora de Lourdes e por Nossa Senhora 
de Fátima. Ele comungava frequentemente a partir 
da recepção de sua Primeira Comunhão com sete 
anos no convento de Santo Ambrogio ad Nemus. Ele 
teve sua educação escolar em Milão. Cursou o ensi-
no médio com os jesuítas, no Instituto Leão XIII.  

Carlo foi acometido de leucemia e ofereceu sua 
dor tanto pelo Papa Bento XVI e disse: “eu ofereço 
todo o sofrimento pelo Senhor, pelo Papa e pela 
Igreja”. Ele pedira a seus pais que o levassem em 
peregrinação aos locais de todos os Milagres Eu-
carísticos conhecidos no mundo, mas sua piora na 
saúde impediu que isso acontecesse. Acutis criou 
um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada 

milagre relatado, e ele fez 
isso em 2005 (ele catalo-
gou cada caso desde os 
onze anos). Apreciava as 
iniciativas do Beato Tia-
go Alberione de usar a 
mídia para evangelizar e 
proclamar o Evangelho e 
pretendia fazer isso com 
o site que ele havia cria-
do. Ele escreveu: “quan-
to mais Eucaristia rece-
bemos, mais nos tornaremos como Jesus, para que 
nesta terra tenhamos uma antecipação do Céu”.

O médico que o tratou perguntou se ele estava 
sofrendo muita dor e respondeu que “há pessoas que 
sofrem muito mais do que eu”. Ele morreu em 12 
de outubro de 2006 às 6h45 da leucemia fulminan-
te M3 e foi enterrado em Assis de acordo com seus 
desejos. Em 23 de janeiro de 2019, seu corpo foi 
exumado e, tratado com técnicas de conservação, foi 
transferido para a Igreja de Santa Maria Maior (tam-
bém chamada de Santuário da Espoliação) em Assis, 
onde aguardou a beatificação para finalmente ser ex-
posto à veneração pública.

 

Serra jovem Carlo Acutis, de Pindamonhangaba (SP), 
com seus membros o Pe. Vitor Hugo Porto e a presidente 
IS Tainá Santos de Almeida Pinho (com a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida). Um magnífico exemplo de 
amor às vocações de especial consagração: Vida Religio-
sa e Sacerdotal.
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Barra Mansa, RJ – Distrito 176 
O primeiro de três encontros que serão realizados no 
distrito. Aconteceu no dia 21 de maio passado. Contou 
com a participação das Comunidades Serra: Santa Lu-
zia, São José, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora 
dos Remédios e São Francisco de Assis. O encontro foi 
coordenado pela IS Maria Ilda e contou com a presença 
dos Padres Flávio Luiz Alves, que proferiu palestra e 
Pe. José de Arimatéia, que presidiu a Celebração Euca-
rística e Pe. Francisco Alves, concelebrante.
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Encontros de Formação 
e Espiritualidade Serra

Finalmente, com a graça do Senhor Jesus, as atividades do Movimento Serra estão retornando à nor-
malidade. As Comunidades Serra estão voltando a realizar suas reuniões em forma presencial e, os Encon-
tros de Formação e Espiritualidade Serra igualmente sendo realizados presencialmente, como vemos nos 
exemplos que aqui registramos. O Encontro de Formação e Espiritualidade Serra, que tem como Diretor o 
IS Alcides Dachery, de Pelotas (RS), é sempre um momento de grande espiritualidade, muita oração, ado-
ração à Eucaristia, Rosário Vocacional, que vem entusiasmar seus participantes a continuarem no bonito e 
importante trabalho em favor das vocações de especial consagração, carisma do Movimento Serra.

Aracaju, Sergipe - Distrito 155 
No dia 1º de maio, na cidade de Aracaju (SE), o Distrito 155 realizou o seu primeiro Encontro de Formação e Espiritua-
lidade (EFE) deste ano 2022. O segundo EFE será realizado dia 17 de setembro, na cidade de Salvador/BA. E primeiro 
EFE contou com a seguinte programação: Oração inicial, pelas Irmãs Oblatas de Jesus e Maria; palestra proferida pelo 
Padre Rogério Santana, da Paróquia São José Anchieta, em Aracaju, sobre o tema “As Vocações e os Caminhos da Sino-
dalidade” – tema proposto pela Arquidiocese de Aracaju; Mesa Redonda com o tema “Vocações Partilhadas”, com teste-
munhos de sacerdotes, religiosas, seminaristas, vocacionados/as, Irmãos Serranos e representantes de outras expressões 
da Igreja Católica; Terço Vocacional (cantado), conduzido pelos presidentes das 11 Comunidades Serra presentes ao en-
contro. A programação prosseguiu com uma palestra sobre o Movimento Serra, proferida pelo IS José Ginaldo de Jesus, 
Vice-Presidente de Expansão; um belíssimo momento de animação, com uma cantoria das Irmãs Camilianas, nossas 
anfitriãs; Adoração ao Santíssimo Sacramento e encerramento com a Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Aracaju, 
Dom João José Costa. O Encontro de Formação Serra contou com cerca de 130 participantes. 



Caicó, RN – Distrito 54 
Realizado no dia 15 de maio último, contou com a presença de significativo número de serranos procedentes de Natal, 
Parelhas, Cruzeta e Caicó. O encontro foi organizado pelo querido casal Benigno e Maria de Fátima Faria e contou 
com a presença do IS Francisco de Assis Gurgel de Castro, representante o Conselho Nacional Serra do Brasil, na 
foto com o IS José Anchieta de Souza (Juca). Ele proferiu magnífica palestra sob o tema ‘O membro Serra e o cum-
primento de sua missão’ e disse: ‘Entre as prioridades do Movimento Serra, podemos destacar a santificação de seus 
membros, a oração e apoio às vocações, a promoção de encontros de formação, em harmonia com as determinação 
da Igreja’. O bonito encontro contou, ainda, com a presença e participação do Pe. Allysson Bruno de Araújo Rufino, 

Mineiros, GO – Distrito 161  
Nos dias 14 e 15 de maio último, foi realizado o ‘retiro’ ou Encontro de Formação e Espiritualidade Serra, em Mineiros, 
casa Emaús, que contou com a presença de grande número de serranos de Mineiros e Jataí. Foi coordenado pelos IS 
Wanderson e Dulcilene Ferreira, presidente. A direção espiritual esteve a cargo de Dom Thiago, monge beneditino e 
da Irmã Maria das Graças. Na foto vemos o belo número de participantes, momento de oração e momento cultural ao 
redor da fogueira. Foram dois dias de missas, adoração ao Santíssimo, trabalho de escuta nos grupos e enfim, um tempo 
muito rico, segundo nos diz a querida religiosa.

São Jorge D’Oeste, PR – Distrito 114 
Encontro de Formação e Espiritualidade Serra programado pelo Coordenador Distrital IS Roque Bortolotto e Auxi-
liar IS Inez Alir Todeschini. Contou com a presença e participação do Padre Nelson Marostica, Assistente Eclesiás-
tico e Pe. Rudini, Reitor do Seminário São João Vianney, de Palmas, PR. Representando o CNSB lá esteve o casal 
Jorge e Lurdes Tonet, Coordenador Regional SUL II, de Campo Mourão, PR. Compareceram serranos de Palmas, 
Clevelândia e São Jorge D’este, PR.
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Perseverança na Missão Serra

Perseverar é levar a sério, com alegria e en-
tusiasmo, é aplicar-se no auto-conhecimento e na 
auto-superação, contando sempre com a ajuda da 
graça de Deus. Perseverar, portanto, é uma questão 
de fé, em que buscamos acertar, ainda que as difi-
culdades e os erros apareçam em nosso trabalho de 
membros Serra. É não desanimar diante das quedas, 
mas deixar-nos mover pela “teimosia” e sempre fa-
zer o bem. Quem crê em Deus e nas capacidades que 
Ele nos deu, persevera, persiste, conserva-se firme e 
forte, prossegue o caminho, continua na luta serrana 
de cada dia. Pequenos detalhes, podem nos ensinar 
grandes lições.

É o caso da pequena formiga que carrega uma 
enorme folha. Alguma vez na vida, você se deparou 
com essa cena. Se existe algo que pode nos ensinar 
a ser perseverantes, é essa figurinha. A formiga não 
desiste porque a folha é pesada ou maior que ela. Ela 
tem uma missão a cumprir e irá segui-la até o fim.

Assim, nós também, como membros do Mo-
vimento Serra devemos cumprir nosso trabalho, 
ou seja, nossa missão até o fim, tendo a convicção 
da importância dele, que nos foi confiada. Quando 
entendemos isso, aprendemos que desistir não faz 
parte do nosso vocabulário de serrano. Não estamos 
sozinhos. Temos Jesus ao nosso lado e, juntos, po-

demos segui-Lo, sem desistir da missão, que precisa 
estar baseada em um sentimento de alegria, e de que 
nossa caminhada terá um final feliz.

A perseverança é o segredo dos vencedo-
res. ”Quem perseverar até o fim, será salvo. ”Mt. 
24,13. Estas palavras de Cristo nos mostram que 
precisamos ser fiéis em nosso trabalho, sempre. 
Na nossa vida, não pode ser diferente. Precisamos 
perseverar sempre, mesmo que soframos as con-
sequências. O fruto da fidelidade é sempre abun-
dante. Sejamos fiéis no compromisso de Serra que 
abraçamos, para então colhermos todos os frutos, 
independente do tempo.

Célia Maria Kotlevski Hauffe        
Presidente eleita do CNSB
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Dona Juvelina - Uma vida dedicada 
ao Serviço das Vocações  

Dona Jovelina, 93 anos (23/06), fundadora da 
Comunidade Serra Batista Campos (Belém, PA), re-
presenta um lindo exemplo de dedicação e compro-
misso com os seminaristas e sacerdotes há mais de 
40 anos. Viúva, não teve filhos e, como ela mesmo 
diz, adotou vários seminaristas como sendo os seus 
filhos. Mulher preocupada com as necessidades dos 
seminaristas e sacerdotes, sempre se colocou e con-
t8inua a se colocar à disposição para o trabalho em 
favor das vocações. É assídua às reuniões da Co-

munidade Serra Batista Campos, sendo, quase sem-
pre, a primeira a chegar, trazendo um lanche para os 
presentes. Ela é a nossa grande inspiração, ela nos 
mostra, com o seu exemplo, o que é ser um Serrano 
de verdade! Parabéns amiga Jovelina, sua vida é um 
presente para todos nós! 

João Augusto Couto de Moura
Presidente da Comunidade Serra
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Destaques

Pe. Alaor dos Santos 
com os coroinhas da comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Prado, Paróquia Nossa Senha 
das Graças, Pindamonhangaba (SP), por ocasião da 
Missa Festiva comemorativa dos 25 anos de sacer-
dócio, organizada e participada pelos membros da 
Comunidade Serra ‘Carlo Acutis’.

S. S. o Papa Francisco 
no momento em que consagrava a Rús-
sia e a Ucrânia ao Imaculado Coração 
de Maria, dia 25 de março de 2022 
e Celebração Eucarística na mesma 
intenção, presidida por S. Ex.a Dom 
Luiz Henrique, Bispo Diocesano de 
Barra do Pirai/Volta Redonda, RJ. 

Dom Orani João Tempesta, 
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, presidiu, jun-
tamente com vários outros Bispos, a ordenação de 
quinze novos Presbíteros. O importante ato litúrgico 
aconteceu no dia 7 de maio de 2022, na Catedral 
Metropolitana São Sebastião, segundo nos informou 
a IS Suzana Bielinski.

Dom Cleonir Paulo Dalbosco, 
DD. Bispo diocesano de Bagé, RS 
com seus seminaristas e serranas 
que participaram de Celebração Eu-
carística de apresentação dos jovens 
vocacionados.
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Dom Celso Antônio Marchiori, 
Bispo diocesano de São José dos Pinhais (PR), na or-
denação diaconal de Fabiano Lima, dia 25 de março e 
presbiteral no dia 21 de maio de 2022, na Igreja Matriz 
Cristo Rei, de Campo Tenente (PR). Estavam presen-
tes os membros da Comunidade Serra de São José dos 
Pinhais, tendo à frente o IS Arnoldo Rentao, presiden-
te e IS Carmen Terezinha, Coordenadora Duistrital.  

Dom Luiz Henrique da 
Silva Brito, 
Bispo Diocesano de Barra do 
Pirai/Volta Redonda, com seus 
seminaristas e o jovem Daniel 
César de Faria que, no dia 30 

Dom Adair José Guimarães 
e o clero da diocese de Formosa na oportunidade do 
retiro ocorrido em Anápolis – GO, dos dias 07 e 10 
de março de 2022.

Dom Jacinto Bergmann, 
Bispo diocesano de Pelotas, RS 
com os jovens diáconos Augusto C. 
Marques Júnior e Willian Amaral 
Nunes, ordenados nos dias 22 de 
abril, na Paróquia Santa Terezinha e 
29 de abril, no Santuário Nossa Se-
nhora de Guadalupe. O Movimento 
Serra esteve presente. 

Dom Adelar, Arcebispo de Cascavel (PR), 
com o casal Graciosa e Giotto, da Comunidade Serra 
de Porto Alegre (RS), quando, em Cascavel, partici-
pavam das comemorações dos 50 anos da Paróquia 
São Sebastião, que está sob os cuidados dos Padres 
Scalabrianos. O piedoso casal levou os Padres An-
tônio Dalla Costa, de Guaperé (RS); Olivo Baldi e 
Aldo Seppi, de Passo Fundo (RS) e o Bispo Dom 
Alexandro Rufinoni, Emérito de Caxias do Sul, to-
dos idosos, para participarem daquela solenidade. 
Gesto de amor aos consagrados, digo de aplausos. 

de abril ultimo, foi ordenado diácono, na Igreja Santa 
Terezinha. O Movimento Serra esteve presente ao im-
portante acontecimento, segundo nos disse a IS Ma-
ria Ilda, Coordenadora Regional.
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Queridos irmãos Serra, todos nós estamos no 
Movimento Serra porque temos Fé e acreditamos 
na força de Deus e na Oração. Falar da atuação da 
mulher no Serra, é ter em mente todo o trabalho 
que já foi desenvolvido, valorizar todo o tempo de-
dicado por elas, em favor das Vocações Sacerdo-
tais e Religiosas. As mulheres são participativas 
nas ações da Igreja de inúmeras maneiras, atuando 
em posições de liderança. Há tempos, elas dão sua 
contribuição, ajudando o Movimento Serra, atuan-
do com amor fraternal. Dão apoio aos Sacerdotes 
em seu sagrado ministério, valorizam e animam as 
vocações à vida consagrada, colaboram pela causa 
das vocações com amor, paciência e dedicação. A 
mulher reveste-se de forças e dignidade, sorri dian-
te do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. 
(Provérbios 31.25-26).

A exemplo de Maria, as mulheres, no Movi-
mento Serra, amam o trabalho vocacional e a ele se 
dedicam sendo fonte de motivação e Fé, junto com 
seus familiares rezam e trabalham pelas vocações, 
vocacionados e consagrados. “A dignidade da mu-
lher e a sua vocação tem assumido, em anos recen-

A Mulher no Movimento Serra
tes, um relevo todo especial. Isso é demonstrado en-
tre outras coisas, pelas intervenções do Magistério 
da Igreja...” (S. Paulo ll, na sua carta apostólica) As 
mulheres, tem no Serra um papel predominante a 
desempenhar e dela é sempre esperado que seja a 
lâmpada que ilumina.

O principal da mulher virtuosa, convicta do 
amor de Deus é saber o valor da Oração. Deus nos 
da sabedoria e entendimento, mas cabe a cada ser-
rana, conhecer a Bíblia, ser exemplo, dar bons con-
selhos e encontrar a força de Deus. A mulher do 
Movimento Serra deve ser motivo de inspiração, 
ser agradável, sorrir, semear a paz, ser solidária e 
ser solução. Estar no Serra é agir com Fé, amor, paz 
e determinação. No Evangelho de João constata-se 
que Jesus revelou o mistério de sua missão a Marta 
(João 11.25-26) As mulheres foram as primeiras a 
chegar no tumulo de Jesus e a testemunhar a Res-
surreição. A mulher tem virtudes e dons que são 
abençoados por Deus.

A presença da mulher, no Serra, é significativa, 
importante e necessária, pois é um alicerce que sus-
tenta as necessidades e preenche espaços com sua 
oração e ação. Nós mulheres recebemos a graça, e 
no exemplo de Maria, carregamos traços de Deus. 
Que a proteção de Deus esteja sobre em cada uma 
de nós, nos revestindo de força e Fé para seguirmos 
atuando firmes e fortes na busca dos objetivos do 
Movimento Serra. Com a certeza que a Luz de Deus 
irá nos iluminar e proteger. Amém.

Cleire Matilde Toledo Arcain     
Serra de Campo Mourão PR
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Memória

Théia e Hermes Antunes da 
Fonseca e Avelino e Olda Denardi, 
membros da Comunidade Serra de Gua-
rapuava (PR), que, no passado prestarem 
grandes trabalhos em favor das vocações de 
especial consagração e do Movimento Serra.

IS Jaonita Guimarães, 
da Comunidade Serra de Nova Venecia (ES), quando, 
por ocasião da Festa de Agregação, escreveu, no qua-
dro de giz, a inspiradora frase: ‘Não me esperem para 
a colheita, estarei sempre semeando!’. Disse, em pou-
cas palavras, qual é o carisma do Movimento Serra.

Belém – Batista Campos, 
PA. Frei Alexandre Dowey sendo amparado pelos 
serranos Waldemir Aguiar e Antônio Wilson, em ja-
neiro de 2015. Com eles vemos, ainda, os pais da IS 
Adriana Simões, Dona Iolanda e Alcides.  

Comunidades Serra São Pedro e Nossa 
Senhora dos Pobres,
 recebendo suas bandeiras, em novembro de 2015, 
das mãos do IS Ivo Benedet, presidente do Conselho 
Nacional Serra do Brasil.

Comunidade Serra Mãezinha do Céu, 
quando de sua agregação, em novembro de 2015, ao 
Movimento Serra do Brasil. Seus membros, anima-
dos adolescentes, têm na presidência o jovem Gian 
Matheus Ramos.
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Na igreja chamada San Pietro in Vin-
coli, em Roma, sob o altar central, estão 
guardadas algumas correntes. A tradição 
deixou registrada que se trata das corren-
tes que prenderam Pedro em Jerusalém 
(cf. At 12). Pedro tinha passado de uma 
fé fragilizada, retórica, capaz de negar Je-
sus três vezes, para ser um verdadeiro e 
comprometido evangelizador, por isso, foi 
preso e torturado.

Jesus e Pedro estavam profunda-
mente ligados! Dos fios da rede do des-
conhecido Pedro pescador até as cor-
rentes que amarraram Pedro na prisão, 
depois da crucificação, há um mapa que 
conta sobre o caminho de um seguidor de 
Jesus, suas idas e vindas, a fidelidade e a 
contradição, ser chamado de pedra e ser 
mandado para longe.

Os Evangelhos narram que Pedro 
recebeu a missão de ligar e de desligar. 
No fundo, continua sendo a corrente que 
o une a Jesus, uma corrente paradoxal 
que, ao mesmo tempo que amarra, solta; 

que prende, liberta. É a corrente que se 
rompe para abriras gaiolas, as prisões, 
para não esquecer que Ele sempre está 
bem perto! Para Jesus, nada é mais im-
portante que a liberdade!

O caminho do discipulado, o caminho 
de Pedro, o caminho da Igreja é mergulhar 
em Jesus, na sua proposta, na sua vida, de 
tal maneira que estejamos “amarrados” a 
Ele, pedra viva e fundamento inabalável. 
Isso passa por responder todos os dias à 
mesma pergunta que Jesus fez: “quem vo-
cês dizem que eu sou?” (Mt 16,15). A fé é 
alguma coisa que mora dentro do itinerá-
rio dessa resposta.

A distância desse elo é uma corrente 
que mais prende do que solta, mais se re-
duz do que se alarga... As correntes podem 
ser a construção de uma vida inteira, mas 
é só assim que vamos perceber na ponta 
dos dedos, ao levantar os olhos, que nada 
nos separa do amor de Deus (cf. Rm 8,39).

Diác. sebben

Entre Jesus e Pedro
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Rendei graças ao Senhor, anunciai as 
suas boas obras (Sl 105, 1) e entre as boas 
obras do Senhor louvamos pelo centenário 
da criação da Diocese de Barra do Piraí/
Volta Redonda neste Ano Santo de 2022.

Entre os diversos movimentos de 
programação comemorativa do cente-
nário, destacamos a concessão de Roma 
através da Penitenciaria Apostólica con-
cedendo a Indulgência Plenária aos que 
sinceramente arrependidos e impelidos 
pela virtude da caridade, devidamente 
cumpridas as condições habituais (Con-
fissão sacramental, Comunhão eucarís-
tica e Oração pelas intenções do Sumo 
Pontífice) visitar a Catedral da Senhora 
Sant’Ana em Barra do Piraí, no período 
de 04/12/2021 a 04/12/2022.

Assim sendo, promovemos o incenti-
vo e clamor para que as paróquias, novas 
comunidades, pastorais e grupos façam 
sua peregrinação à Catedral, passando 
pela Porta Santa e seguindo as recomen-
dações da Igreja, para alcançar a indul-
gência plenária.

Foi assim que, no dia 07 de agosto de 
2022, com muita alegria, acolhemos em 
nossa Catedral o Movimento Serra da re-
gião pastoral de Barra do Piraí. Sem dúvi-
da, um momento muito especial de oração 
e espiritualidade, em favor das vocações 
de especial consagração.

Padre Paulo Sérgio de Almeida
Administrador da Catedral Sant’Ana

Porta Santa



Partimos nesta breve reflexão de duas premis-
sas: Os adultos de hoje são os jovens de ontem. E, 
os jovens do presente serão os adultos do amanhã.

Embora, nem sempre se perceba a Igreja, que é 
continuadora da obra de Cristo, está atenta e se preo-
cupa com seus filhos, em todas as fases da vida, des-
de criança, período da juventude, até o dia da partida 
para a Eternidade. Há, porém, uma atenção especial 
da Igreja para com a juventude, tanto que declarou, 
em Puebla, a sua “opção preferencial pelos jovens”, 
assim como pelos pobres, opções também declara-
das por Jesus.

Importante frisar que o comportamento do 
adulto de hoje está pautado na formação recebida 
na fase da sua adolescência e juventude, da mesma 
forma que o comportamento do adulto de amanhã 
vai depender da formação dispensada aos nossos jo-
vens hoje. Daí a nossa responsabilidade como pais e 
mães de família, avós, tios, professores, líderes etc. 
Dessa forma, não basta nos perguntarmos: “Qual 
mundo queremos deixar para os nossos filhos e ne-
tos?”, mas também termos a coragem de nos per-
guntarmos: “que filhos e netos queremos deixar para 
o mundo?”.

Assim, precisamos fazer um esforço a mais no 
sentido de trazer a juventude de volta à Igreja, à ca-
tequese, aos grupos de jovens, que sempre foram – e 
ainda poderão ser “alicerces” para eles. A Igreja e 
família são, e não podem abrir mão disso, as duas 
principais “escolas” de orientação e formação da 

A Igreja, as famílias e os jovens!
juventude, tanto da linha da conduta 
cristã quanto na linha da conduta mo-
ral, para isso a Igreja convoca as fa-
mílias, os sacerdotes, os catequistas, 
os membros (líderes) de movimentos 
e pastorais etc. para esta importante e 
indispensável tarefa.

O que espera e deseja a Igreja? A 
Igreja espera e deseja que a juventude 
tenha uma linha de conduta pautada no 
Evangelho, nos Mandamentos da Lei 
de Deus, nos Sacramento etc. E uma 
linha de conduta moral pautada na jus-
tiça, no caráter, na honestidade, no res-

peito, na verdade, também aprendido e apreendido 
das famílias, à luz da Palavra de Jesus: – “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida”.

A Igreja espera que vocês cresçam e se desen-
volvam. Que este crescimento seja “em sabedoria e 
em graça”. Como “Jesus (quando garoto) que cres-
cia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos 
homens”! Para isso é preciso que a gente reze! Que a 
gente aprofunde a Palavra de Deus, que a gente mer-
gulhe nesse manancial de sabedoria (que é a Palavra 
de Deus), lendo e meditando as Sagradas Escrituras.

Por fim, a Igreja espera que vocês sejam ho-
mens (e mulheres) de paz (desde já). “O caminho da 
paz é também o caminho dos jovens” (J. Paulo II). 
A igreja espera que vocês estejam prontos para uma 
resposta vitoriosa... E a vitória que vence o mundo é 
a nossa fé (I Jo 5,4). A Igreja espera que a juventu-
de procure fazer tudo o que Cristo lhe disser ou lhe 
mandar, como disse Maria nas Bodas da Caná (Jo 
2,5). A Igreja espera que a juventude ocupe o lugar 
que para ela está reservado na Igreja, com o seu jei-
to de ser, a sua alegria, a sua 
irreverência, mas, sobretudo, 
com profundo amor a Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

José Ginaldo de Jesus   
Vice-presidente de Ex-

pansão do CNSB
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Serra em Ação

Distrito 139 - PR

Curitiba, PR 
Membros da Comunidade Serra Cidade Sorriso, por ocasião de encontro realizado  no Seminá-
rio Rainha dos Apóstolos, com o Pe. Fabiano e os IS Sonia Baccaro, presidente, Célia Maria, 
Aroldo e Ilinita, quando preparavam a alimentação para os participantes do Encontro Vocacio-
nal, desta vez, no Seminário Arquidiocesano São José.

Irati, PR, 
A Comunidade Serra local re-
torna às atividades normais e 
reuniões presenciais, segundo 
nos informa seu presidente IS 
Wanderley Carlos Perdoncini.

São José dos Pinhais, PR 
Reiniciando suas reuniões pre-
senciais em companhia dos se-
minaristas. Com eles o novo 
Assistente Eclesiástico Pe. 
João Batista.
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Distrito 176 - RJ

Volta Redonda, RJ 
Hora Santa Eucarística pelas vocações, presidida pelo Pe. Mayron, com a presença de serranos de várias 
comunidades Serra de Volta Redonda, tendo à frente a IS Maria Ilda, Coordenadora Regional LESTE I 
– RJ. Pe. Pe. Mayron, Reitor do Seminário Propedêutico Sagrada Família, da Diocese de Barra do Pirai/
Volta Redonda (RJ), com os jovens seminaristas Arthur, João Vitor, Breno, Debson e Ricelli.

Barra do Pirai, RJ 
Membros do Movimento Serra e do Terço dos Ho-
mens, após Missa de Ação de Graças pelos 9 anos 
do Seminário Santo Oscar Romero, celebrada por S. 
Ex.a Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, na Ca-
tedral Senhora Sant’Ana.

Monsenhor Alércio Aparecido de Carvalho,
de Volta Redonda (RJ), com membros do Movimen-
to Serra, dentre os quais a IS. Maria Ilda, coordena-
dora Regional LESTE I – RJ.

Comunidade Serra Nossa Senhora Aparecida,
de Barra do Pirai, após a Via-Sacra Vocacional coordenada pelos 
serranos sob a presidência do IS João Batista Moura Marques.
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Distrito 52 - SP

Distrito 113 - SP
Pindamonhangaba, SP 
Pe. Alaor dos Santos, Assistente Ecle-
siástico do Movimento Serra com o IS. 
Cristino Gilmar e com serranos mirins 
e da Comunidade Serra ‘Carlo Acutis’, 
após Celebração Eucarística e confra-
ternização. Pelos seus 25 de Sacerdócio.

Distrito 106 – DF

Comunidade Serra de Brasília, DF 
Retornando às atividades normais e presen-
ciais, sob a presidência da IS Célia Regina 
Sócio de Queiroz (sentada), que também é a 
Coordenadora Regional OESTE, do Movi-
mento Serra do Brasil.

Distrito 155 - SE
Itabaiana, SE 
Posse da diretoria da Comunidade Serra Nossa Senhora do 
Bom Parto. No dia 13 de março de 2022,aconteceu  a pos-
se da diretoria da Comunidade Serra Nossa Senhora do Bom 
Parto, em Itabaiana (SE), tendo como nova presidente a IS 
Tayslaine de Oliveira Lima (Taty). O ato de posse conduzido 
pelo IS José Ginaldo de Jesus, Vice-Presidente de Expansão, 
ocorreu durante a santa missa presidida pelo Pe. Rinaldo Re-
zende Cardoso, Assistente Eclesiástico do Movimento Serra.

Ribeirão Preto, SP 
Comunidade Serra retornando, 
em março passado, às reuniões 
presenciais e atividades normais. 
Vemos os IS João e Yolanda Ro-
dini e membros da CS que tem na 
presidência o IS Clair José Ba-
tista Pinheiro. Aconteceu no Se-
minário Propedêutico São José.
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Distrito 131 - PR

Via-Sacra Vocacional
pela Comunidade Serra de Campo Mourão, com 
os seminaristas, na Terça-feira da Semana Santa 
de 2022.  À sua frente a IS Cristina Gláucia S. da 
Mota, presidente.

Distrito 129 - MG

Oliveira, MG 
No dia 20 de março do corrente ano no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, membros da Comunida-
de Serra de Oliveira participaram da realização da 
Missa em Ação de Graças pelos 36 anos de existên-
cia do Movimento na Diocese. A Missa foi presidida 
pelo Pároco Padre Pedro Cícero Carapina, Reitor 
do Seminário Diocesano São José e Assistente Ecle-
siástico da CS. Durante a celebração, Padre Pedro 
agradeceu pelos trabalhos que o Serra vem desen-
volvendo na Diocese.

Cascavel, PR 
No dia 1º. de maio de cada ano, os serranos e benfei-
tores do Seminário Arquidiocesano São José, promo-
vem o ‘costelão’ em benefício daquela casa de forma-
ção de Sacerdotes – Secundário, Filosofia e Teologia. 
Trata-se de um acontecimento de grande proporções. 
Neste ano foram preparadas e vendidas 500 unida-
des (17.000 Kg), além de dois mil quilos de ‘bucha-
da’, mil e oitocentos quilos de churrasco em espeto e 
acompanhamentos. Com magnífico resultado finan-
ceiro totalmente em benefício do seminário.

Santo Antônio do Amparo, MG 
Retornando às suas reuniões presenciais na pre-
sidência da IS Maria Aparecida Paiva Campideli. 
Sempre em frente caríssimos serranos, com novo 
ardor e plena confiança no Senhor da Messe. 
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Distrito 102 - PE

Vitória de Santo Antão, PE
Serranas participando da quermesse dos 
festejos paroquiais com a venda de tortas 
e bolos que traziam o logotipo do Movi-
mento Serra. Um bonito gesto de amor 
ao movimento e seu carisma vocacional.

Distrito 164 - MG

Cachoeiro de Itapemirim, ES 
Visita, no dia 27 de abril último, o Seminário Bom 
Pastor e, juntamente com os seminaristas, Pe. Alci – 
Reitor e Pe. Olimpio - vice-reitor, rezam o Rosário 
Vocacional. Bonito gesto de amor aos vocacionados 
e consagrados. 

Distrito 161 - GO

Jataí, GO
Membros da Comunidade Serra, cujo presidente 
é o IS Felício Coelho da Costa Neto,  ao término 
da Missa Vocacional de que, mensalmente parti-
cipam, na Paróquia São Sebastião, no Sábado, 30 
de abril de 2022.

Mineiros, GO 
Membros da Comunidade Serra local, que tem na 
presidência o IS Wanderson Ferreira de Souza, 
participando da inauguração do Mosteiro de São 
Bento, em sua paróquia, no dia 1º. De maio de 2022.
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Vocação

O Senhor continua a assistir o seu povo através 
daqueles a quem Ele chama para o seu serviço: é 
esta a conclusão a que chegamos ao refletir sobre a 
vocação, tema deste mês de agosto. A palavra vo-
cação vem do verbo latino ‘vocare’, que significa 
chamar. Deus chama pessoas do meio de seu povo e 
as faz voltar, a este mesmo povo, portando uma mis-
são de anúncio do Reino e denúncia dos desvalores, 
daquilo que é contra este mesmo Reino.

“O Espírito de Deus sopra aonde quer” e, de 
maneiras diversas, vai conduzindo a história huma-
na para fazer acontecer, já em parte aqui na terra, o 
Reino de Deus: “A Igreja, isto é, o reino de Cristo já 
presente em mistério, cresce visivelmente no mundo 
pelo poder de Deus.” (LG 3). Contudo, o próprio 
Jesus exige de nós algo muito mais profundo: uma 
opção por alcançar a santidade, a perfeição de Deus 
(cf Mt 5, 48), ou seja, é certo que o Espírito age onde 
quer, mas Deus quer contar com a nossa disposição 
fundamental em ouvir e atender aos apelos do Espí-

rito, daí que, ao Deus que chama, se deve responder 
com presteza.

Pelo batismo, todos, somos chamados a uma 
vocação universal à santidade: independentemente 
do múnus que recebemos, devemos ir construindo 
a nossa santidade e ajudando os outros a chegarem 
a este mesmo objetivo. E em função desta vocação 
maior que o senhor chama-nos a vocações específi-
cas: laical, matrimonial, religiosa, diaconal e sacer-
dotal. Todas dignas diante do Senhor, pois é Ele que 
nos chama, a seu serviço.

Conheci, ao longo de minha vida, muitas pes-
soas, que depois de longos anos, conservavam o en-
tusiasmo do primeiro sim, e estas pessoas nos dei-
xam a certeza de que a vocação se constrói a cada 
dia, na fidelidade aos ideais que fizeram com que, 
um dia, deixássemos coisas menos valiosas para nos 
dedicarmos a um tesouro de maior valor.

Diác. sebben


