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PALAVRA DO BISPO

INTRODUÇÃO

Na Sagrada Escritura en-
contram-se muitas passagens 
nas quais vemos a interven-
ção dos anjos: ao nascer Je-
sus um anjo anuncia aos pas-
tores a boa notícia; o arcanjo 
Rafael aparece na história de 
Tobias, e o arcanjo Gabriel é 
quem anuncia à Virgem que 
Deus quer que ela seja Sua 
Mãe; outro anjo tira Pedro 
do cárcere; etc..

Este tema quer ajudar-nos 
a conhecer quem são os anjos 
e também os demônios ou 
espíritos maus.

IDÉIAS PRINCIPAIS

1. A existência de an-
jos e demônios, verdade de 
fé.

Às vezes contam-se coi-
sas que são fábulas: fala-se 
de bruxas, de horóscopos e 
coisas semelhantes. Sabemos 
que não são coisas verdadei-
ras, senão contos.

Quando se fala dos anjos 
e dos demônios, não estamos 
falando de contos; os anjos e 
os demônios existem de ver-
dade. Deles nos falou  deles. 
E Deus não pode enganar-
nos, nem mesmo para que 
fossemos melhores. Deus 
sempre diz a verdade. Cre-
mos, portanto, que existem 
Anjos e demônios – assim 

Deus criou os anjos
como nós existimos – porque 
Deus assim no-lo revelou.

2. Os demônios são es-
píritos que pecaram contra 
Deus

Deus criou bons, por na-
tureza, a todos os espíritos 
e os fez seus filhos, pela 
graça. Mas, capitaneados 
por Lúcifer, muitos deles se 
rebelaram e disseram: “Não 
queremos servir a Deus”. 
Os anjos foram fiéis a Deus, 
dizendo “Queremos servir 
a Deus”. O chefe dos Anjos 
fiéis era São Miguel.  Re-
alizou-se uma batalha no 
céu e venceram os anjos 
fiéis. Os espíritos rebeldes, 
ou demônios, junto com 
Lúcifer foram condenados 
eternamente ao inferno por-
que desobedeceram a Deus e 
pecaram gravemente.

3. Os demônios ten-
tam os homens

Os demônios, desde o 
momento em que pecaram, 
odeiam a Deus e a todos 
os que amam a Deus. Por 
isso desejam que os homens 
ofendam a Deus e sejam 
condenados ao inferno. Este 
é o motivo pelo qual os de-
mônios tentam os homens. 
São muitos os exemplos na 
Sagrada Escritura: a tentação 
de Eva, quando o demônio 
se apresenta na forma de 

serpente (Gênesis 3,1-24); 
as tentações de Jesus, no 
deserto (Mateus 4,1-11); etc..

Eles nos tentam tam-
bém, de muitas maneiras, 
levando-nos a fazer o que 
é contra a vontade de Deus. 
A forma habitual que usam 
para tentar-nos é a de  inci-
tar nossas más inclinações 
ou aproveitando-se delas. 
A tentação não é pecado; é 
pecado se fazemos caso do 
que nos pede o demônio. 
Por isso, ao dar-nos conta 
da tentação, devemos acudir 
a Deus e dizer com todo o 
coração: “Afasta-te de mim, 
Satanás!”. Também devemos 
acudir à Santíssima Virgem 
Maria, nossa Mãe e a nosso 
Anjo da Guarda.

4. A proteção dos An-
jos da Guarda

No Antigo Testamento 
há um livro muito bonito, 
no qual se narra que Tobias 
devia fazer uma longa via-
gem, cheia de perigos. En-
tão, busca um companheiro 
de viagem, e Deus envia o 
arcanjo Rafael que o acom-
panha e lhe mostra o bom 
caminho, devolvendo-o feliz 
a sua casa.

Nós também vamos a 
caminho do céu; neste cami-
nho existem muitos perigos 
para a nossa alma e o nosso 
corpo. Deus nos dá um com-

panheiro de viagem que está 
sempre ao nosso lado, ainda 
que não o vejamos: é o Anjo 
da Guarda.

Nosso Anjo nos ama 
como o melhor dos amigos, 
nos protege dia e noite, e nos 
fala ao coração convidando-
nos a fazer as coisas boas. 
Quando rezamos, ele apre-
senta nossa oração a Deus.

5. Uso da água benta
A Igreja recomenda aos 

cristãos usar a água benta, 
que é um sacramental, para 
implorar o perdão dos peca-
dos veniais e alcançar a pro-
teção de Deus contra as insi-
nuações do demônio. Santa 
Teresa de Jesus dizia: “De 
nenhuma coisa foge mais o 
demônio, para não voltar, do 
que da água benta.”

6. Propósitos de vida 
cristã

•	 Aprender	a	Ora-
ção do Anjo da Guarda:

“SANTO ANJO DO 
SENHOR,

MEU ZELOSO 
GUARDADOR,
SE A TI ME CON-

FIOU A PIEDADE DIVI-
NA,

HOJE E SEMPRE,
ME REGE, GUARDA, 
ILUMINA. AMÉM.”
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Amábile Lúcia Visentai-
ner, nasceu em Vigolo-Tren-
to- Itália, veio para o Brasil 
como  italiana, junto com 
seus pais em 1965.

Em sonho a Virgem de 
Lourdes, “pede para ela ini-
ciar uma obra, trabalhar pela 
salvação de suas filhas.”

Ela respondeu ao convite 

Congregação das Irmãzinhas 
da Imaculada Conceição

de Nossa Senhora e aos dias 12 de julho de 1890, ela inicia 
uma nova obra ou seja funda a Congregação das Irmãzinhas 
da Imaculada Conceição.

Como foi a vida desta jovem?
• Doando sua merenda a uma coleguinha de  trabalho 

numa fábrica, aos 8 anos de idade;
• Cuidando da avó idosa e doente;
• Entregando-se a Deus aos 12 anos, por ocasião da 

primeira comunhão, dizendo: “Quero ser toda de Jesus;
• Sensibilizando-se diante das dificuldades, necessidades 

das famílias e da comunidade;
• Atendendo e visitando os doentes e em suas casas;
• Reunindo as crianças para catequese, o canto, a for-

mação humana;
• Participando e dinamizando as orações e celebrações 

nas comunidades;
• Crescendo no ardor apostólico e missionário;
• Cuidando de crianças órfãs e idosos abandonados em 

especial negros ex escravos;
No seguimento a Jesus Cristo, as Irmãzinhas seguidoras 

e querem levar avante o ideal  e a missão que Santa Paulina 
nos deixou, procuram tornar-se dom para a vida das pessoas, 
cuidam saúde curativa e preventiva, de enfermos e idosos, 
acolhem e amparam órfãos, crianças e mulheres em situação 
de risco, orientam crianças adolescentes e jovens na educa-
ção, assumem diversas pastorais, movimentos em paróquias, 
juntos aos indígenas, no Santuário Santa Paulina, em casas de 
Retiros  encontros, dedicam-se de modo especial dos pobres 
e necessitados.

Marcamos presença da Congregação, no Brasil de norte a sul 
e mais 10 países. Santa Paulina foi uma mulher toda de Deus e 
toda dos irmãos e irmãs, corajosa, de muita oração e trabalho, 
uma das frases muito significativa é: “Nunca desanimeis, em-
bora venham ventos contrários”. Dia 09 de julho celebramos 
sua festa, que ela interceda juto de Deus para que tenhamos 
coragem de lutar sempre por um mundo mais justo e fraterno.

Misssionários com Santa Paulina  
     O Projeto "Missionários com Santa Paulina" tem por  
finalidade dar continuidade à obra de Evangelização iniciada 
por Santa Paulina em 1895. Santa Paulina tinha na alma e 
no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, e, em suas 
mãos inquietas, o desejo de servir.

Podemos ser missionários de diferentes maneiras: anun-
ciando explicitamente a Jesus; rezando pelos missionários e 
pelas Missões; oferecendo algum sacrifício a Deus em favor da 
atividade missionária da Igreja e aportando economicamente 
para os projetos da comunidade eclesial.

Se você tem desejo de ser uma seguidora de Santa Paulina 
entre em contato: (55) 3514-1330. E se quer ser Missionário 
de Santa Paulina. (48) 3267-3044.

Com as bênçãos da Trindade Santa e de Santa Paulina
Irmã Celia Sehn

Irmãzinha da Imaculada Conceição

Linha Bela Vista em Iraí é atendida, com 25 famílias recebendo água potável

CRELUZ

Programa Água Limpa liga 
o poço número 144

No último mês de junho, 
o Programa Água da Creluz 
chegou a comunidade da 
Linha Bela Vista, Município 
de Iraí, beneficiando cerca de 
25 famílias com a ligação de 
forma gratuita de mais um 
poço artesiano, o de número 
144.

Para que a eletrificação 
acontecesse, a Cooperativa 
recuperou cerca de 2 qui-
lômetros de rede, transfor-
mando de monofásica para 
trifásica, assim além da água 
potável, a comunidade rece-
berá também uma energia 
de melhor qualidade, que 
permite a ampliação das 

atividades produtivas das 
propriedades rurais.

Os técnicos da Coopera-
tiva visitaram a comunida-
de para entregar o projeto 
aos associados e explanar 
sobre os trabalhos, progra-
mas, ações e indicadores 
da Creluz nestes 50 anos de 
atuação.

O programa social água 
limpa, foi criado com o ob-
jetivo de apoiar associações 
comunitárias de poços arte-
sianos, localizados na área de 
atuação da Creluz, visando 
melhorar a qualidade de vida 
da população, levando saúde 
e bem-estar às famílias. 

O programa é financiado 
com verba social da própria 
Cooperativa, os beneficiários 
recebem gratuitamente toda 
a estrutura de rede elétrica 
para alimentar as moto bom-
bas dos poços artesianos. 

O presidente da Creluz, 
Elemar Battisti, destaca que 
este é um dos mais importan-
tes programas desenvolvidos 
pela Cooperativa ao longo 
dos seus 50 anos, afinal in-
fluencia diretamente na qua-
lidade de vida de milhares de 
famílias, principalmente na 
área rural.

Fonte: Edevaldo Stacke/
Ascom Creluz
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Pequeninos de Jesus

A comunidade palmeiren-
se está acostumada a ouvir 
falar sobre os bons trabalhos 
realizados pela Pastoral da 
Criança nos Bairros de nos-
sa cidade. Com uma equipe 
treinada, capacitada de líde-
res a Pastoral procura atender 
as crianças de 0(zero) a 06 
(seis) anos.

Os projetos em Palmeira 
das Missões atende aproxi-
madamente 400 crianças, 
através do trabalho voluntá-
rio de 27 líderes e um grande 
grupo de colaboradores que 
tornam viável a missão de au-
xiliar aqueles que realmente 
precisam de apoio. Projetos 
voltados à gestantes, recém-
nascidos e crianças, visam o 
acompanhamento, suporte e 
conscientização da gestante, 
preparando-a para o parto e 
os cuidados pós-parto. Sem-
pre trabalhando a conscien-
tização da família sobre seus 
direitos e deveres, buscando 
prepará-la para desenvol-
ver uma criança saudável 
e feliz. Todos os projetos 
são viabilizados através da 
comunidade, por meio de 
doações que são essenciais 
que possam ser concretiza-
dos. São aceitas quaisquer 
doações, em especial roupas 
para todas as idades, material 
de higiene, fraldas e alimen-
tos não perecíveis. Além das 
várias ações complementares 
que melhoram as condições 
das famílias, buscando o 
estímulo à alfabetização e 
escolarização dos adultos, 
levando a geração de renda 
familiar.

Na Trezena de Santo An-
tônio a Pastoral da Criança 

Pastoral da Criança de 
Palmeira das Missões

fez-se presente coordenan-
do uma noite com o tema: 
Crianças. Santo Antônio e a 
Misericórdia Divina: “Um 
dia uma criança me parou...”. 
Chamando atenção uma 
concha de retalhos coloridos 
que acompanha a Pastoral 
em muitas atividades. Ques-
tionadas sobre o significado 
da colcha, responderam: 
Solidariedade. É a união, 
a participação, a doação, a 
partilha, o estender a mão 
para ajudar o outro. 

Segundo informações da 
coordenadora, as líderes dos 
Bairros reúnem-se as crian-
ças e famílias atendidas para 
a Celebração uma vez por 
mês, ocasião em que tam-
bém realizam a pesagem das 
crianças e confraternizam. 
Disse ainda que faltam líde-
res para alguns Bairros, que 
para haver uma cobertura 
melhor, seria necessário um 
número maior. Reúnem-se 
também para preparar as 
festas de Páscoa, Natal, dia 
das crianças, enfim, todas as 
datas importantes as líderes 
procuram incentivar e come-
morar com as comunidade de 
seus Bairros.

E fica um convite da co-
ordenadora: “Venha partici-
par da construção de nossa 
comunidade! Ser uma líder 
da Pastoral da Criança ou 
um de nossos apoiadores 
é auxiliar diretamente no 
desenvolvimento de uma 
cidade melhor”. A sala da 
Pastoral da Criança é no 
Salão Paroquial.

(Cleusa Medianeira da 
Cruz Bueno)
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Meus amigos e 
minhas amigas!

Quando dizemos Creio 
em Jesus Cristo fazemos uma 
afirmação de repercussões 
imensas em nossa vida. Por 
isso, queremos conhecer me-
lhor esta expressão, para que 
a nossa aclamação, aclama-
ção da nossa fé nasça de uma 
convicção. E o Compêndio 
do Catecismo da Igreja Ca-
tólica nos ajuda a responder 
a seguinte questão:  

O que revelam as tenta-
ções de Jesus no deserto? 
Jesus antes de começar a sua 
vida pública passa 40 dias em 
oração no deserto. Em jejum. 
E é tentado. O que significam 
estas tentações? O Filho de 
Deus ser tentado? Estas ten-
tações vêm nos lembrar, em 
primeiro lugar as tentações 
de Adão, nosso primeiro 
pai. Ele que foi tentado e 
não soube resistir. E caiu em 
tentação.

Estas tentações de Jesus 
nos lembram também as 
tentações do povo de Deus, 
especialmente na sua traves-
sia do deserto. Deus queria 
purificá-lo para introduzi-lo 

O que revelam as tentações de 
Jesus no deserto?

na Terra Santa. Mas este 
povo se deixou também cair 
em tentação. O pior, muitas 
vezes agiu contra Deus.

E estas tentações vêm 
nos lembrar de também, as 
nossas tentações do nosso 
dia a dia. Quem de nós não 
é continuamente tentado? E 
tanto somos tentados que no 
Pai Nosso, Jesus nos ensinou 
a pedir ao Pai. Não disse para 
o Pai, para jamais termos 
tentações. Não!

As tentações são ine-
rentes, fazem parte da vida 
humana. Por isso, Jesus 
nos ensinou a pedir ao Pai: 
“Não nos deixeis cair em 
tentação”. Sabendo que Deus 
não permite que as tentações 
sejam maiores que as nossas 
forças. E mais é a partir delas 
que nós crescemos, porque 
elas vão exigir uma nova 
opção por Deus.

E a tentação é isso: você 
está diante de dois caminhos, 
você pode tomar o caminho 
da esquerda ou da direita. O 
caminho A ou o caminho B. 
Você tem que fazer um dis-
cernimento ou uma opção. 
E Deus nos dá a graça para 
sermos vencedores, como 

Jesus Cristo foi. 
Estas tentações de Jesus 

no deserto, este período de 
40 dias. Ai em jejum, pe-
nitência e oração. A Igreja 
revive num dos momentos do 
ano Litúrgico. Sim. Na Qua-
resma nós nos debruçamos 
sobre Jesus que é tentado. 
Tentado e faz uma nova op-
ção pelo Pai, deixando claro 
que a razão de sua vida e de 
sua vinda, é fazer a vontade 
de Deus.

Portanto o tempo da qua-
resma é para nós também 
para isso, para fazermos uma 
nova opção com Deus. Uma 
nova escolha. Temos uma 
certeza não nos deixarmos 
arrastar por estes apelos que 
o pecado nos faz, que o de-
mônio nos faz. Mas escolher 
mais uma vez o Deus vivo 
como Senhor de nossa vida. 
Escolha o Senhor. Decida-
se definitivamente por Ele, 
e Ele vai lhe dar a graça 
de vencer as tentações. De 
crescer nas tentações e de se 
santificar através delas.

Porque cada tentação é 
um novo convite para nós 
dizermos: “Senhor tu és o 
Meu Deus,  o Meu Senhor”.

Em treze dias de oração, 
reflexão, conversão e partici-
pação da comunidade o que 
se viu e ouviu foi a gratidão 
a Deus pela sua infinita mi-
sericórdia, pelo seu amor e 
sua constante disponibili-
dade de perdoar. Para cada 
dia da trezena foi escolhido 
um tema associado ao tema 
geral “Santo Antônio e a 
Misericórdia Divina”. Para 
conduzir a reflexão frases 
familiares em cada noite para 
chamar atenção. As celebra-
ções foram preparadas por 
várias equipes de liturgia, 

PALMEIRA DAS MISSÕES

Trezena marca programação 
do Padroeiro

O Ano da Misericórdia foi o tema central da Trezena 
de Santo Antônio 2016   

coordenadas pelo Pároco Pe 
Paulo Rodrigues.  No dia 1º 
de junho, iniciou-se a pri-
meira noite da trezena com a 
chegada da imagem de San-
to Antônio à Igreja Matriz 
conduzida pela equipe dos 
festeiros, que se desdobra-
ram para deixar a festa do 
padroeiro mais linda ainda. 
O tema da noite foi: A Pessoa 
Humana. Santo Antônio e a 
Misericórdia Divina: “Olha 
eu aqui”. Sob a responsabi-
lidade da Equipe de Liturgia 
Família de Nazaré; Equipe 
de Cantos Arca da Aliança

No 13º dia o tema: A 
Misericórdia Divina. Santo 
Antônio e a Misericórdia 
Divina. Foi celebrada a Santa 
Missa. Equipe de Liturgia 
Coordenação e Pão de Santo 
Antônio; Equipe de Cantos: 
Água Viva; Celebrante Padre 
Paulo e pregador Padre Joel. 
Encerrando os festejos o al-
moço de confraternização e 

entrega de churrascos além 
de saladas, cucas, tortas e 
doces. A trezena contou tam-
bém com a participação de 
muitas pessoas que dedica-
ram-se em preparar, decorar 
e embelezar a Igreja Matriz 
e o Salão Paroquial, além da 
doação de brindes.

(Cleusa Medianeira da 
Cruz Bueno)
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Dentro do Ano da Miseri-
córdia, realizou-se de 3 a 5 de 
junho de 2016 em Curitiba, o 
encontro dos coordenadores 
da PPI das dioceses dos três 
Estados do sul do Brasil: 
Paraná, Santa Caarina e Rio 
Grande do Sul. O encontro 
foi conduzido pela coordena-
dora nacional, Ir. Terezinha 
Tortelli. 

Vivemos momentos de 
muita alegria e também de 
desafios. O objetivo da PPI 
nacional e aumentar neste 
ano em 10% o número de 
pessoas idosas acompanha-
das e 8% de paróquias que 
irão iniciar esta indispensá-
vel missão.

Como diz Dom José An-
tônio Peruzzo, assessor Na-
cional: “Todas as paróquias 
tem pessoas idosas precisan-
do dos afetos da Igreja”.

Misericórdia com 
pessoas idosas

Além deste crescimen-
to mais duas metas estão 
previstas para este ano: re-
alização de encontros em 
todos os regionais e parti-
cipar das Pastorais Sociais 
dos Regionais da CNBB e 
Diocesanas, articulando-se 
em especial com as que tem 
maior afinidade. Ex: Pastoral 
Carcerária - pessoas idosas 
presas; Pastoral do Povo da 
Rua - pessoas idosas sem 
abrigo; Pastoral da Saúde. 

Todos os momentos do 
encontro foram orientados 
pelos textos bíblicos e ora-
ções indicados para o Ano da 
Misericórdia. Ressaltou-se 
que o fundamento de toda 
missão é a espiritualidade, 
baseada na misericórdia 
Divina. 

A Pastoral da Pessoa Ido-
sa tem toda a formação dos 

seus voluntários fundamen-
tado nesta perspectiva: for-
mar redes de solidariedade 
que propicie aos idosos um 
ambiente de benquerença, de 
entre ajuda, onde os idosos 
se sintam bem e que sejam 
protagonistas de seu próprio 
espaço de convivência. 

Ela dedica-se a todos os 
que envelhecem, não impor-
ta quais suas crenças, suas 
histórias, suas posses, suas 
experiências de vida, mas 
sua preferência são os mais 
vulneráveis, sendo por sua 
situação de risco social ou 
por sua condição física.

Amigo, amiga. Não im-
porta sua idade, seu grau de 
instrução. Ajude a manter 
essa grande missão de amor. 
Venha fazer parte dessa rede 
solidária de presença, acom-

panhamento, espiritualidade 
e fé junto às pessoas idosas. 
Dizia o saudoso cardeal: “O 
segredo de ser sempre jo-
vem, mesmo quando os anos 
passam deixando marcas no 
corpo, é ter uma causa a que 
dedicar a vida” (Dom Helder 
Camara). 

Acima vemos o gráfico 
das pessoas idosas acompa-
nhadas no RS em 2014. Hoje 
esse número já é bem Maior. 
Em todos as fixas etárias o 
número de mulheres é maior. 
Ou seja, dos 9.823, 6.632 
mulheres e 3.191 homens. 

As paróquias que não 
iniciaram este trabalho e 
que desejam conhece-lo 
entrem em contato com a 
coordenação diocesana pelo 
telefone: 55 3746-2107 ou 55 
3744-1985.

Vamos iniciar um série 
de reflexões sobre o dízimo. 
Confira nesta edição o pri-
meiro artigo.

Geralmente quando co-
meçamos a falar de dízimo, 
muitas pessoas logo pensam 
em dinheiro. Quase sem-
pre fazemos essa confusão. 
Para entendermos melhor a 
diferença, é necessário per-
ceber que ambos estão em 
campos diferentes. Dinheiro 
está no campo da razão. 
Dízimo está no campo da 
fé.  Para dar dinheiro basta 
tê-lo. Qualquer pessoa tendo 
dinheiro, dá  dinheiro para 
quem quiser. Para devolver 
o dízimo não basta ter di-
nheiro. É necessário  algo a 
mais. Para devolver o dízimo 
é preciso conhecer a Palavra 
de Deus. É preciso querer 
fazer uma experiência de 
Deus,(Malaquias 3.10) e  
uma experiência de  parti-
lha(Deut.14.27-29) 

A foto da carroça ilustra 
a realidade vivida por uma 
família pobre financeiramen-
te, mas que sabe partilhar. 
O dono da carroça expressa 
duas coisas que talvez muitas 
pessoas  que tem dinheiro 
não conseguem ser: nem 
dizimistas e nem felizes. 
A família dessa carroça é 
dizimista e feliz. Aqui se 
encontra o princípio que o 
Apóstolo Paulo lembra que 
Jesus disse: “ É maior felici-
dade dar que receber”(Atos 
20.35).

FORMAÇÃO

Dízimo é diferente de 
dinheiro

                     Dí-
zimo e ofertas na 
Igreja Católica

 Não há como se pen-
sar em Igreja e evangelização 
sem falar de dízimo. Não dá 
para imaginar  cristianismo 
sem dízimo. Antes de se falar 
em manutenção das comu-
nidades de fé, o dízimo trás 
um principio que serve para 
toda a sociedade: a partilha. 
Jesus falou da partilha, Jesus 
ensinou como se faz partilha 
e Jesus continua fazendo-se 
partilha  por inteiro na Santa 
Eucaristia. Na passagem dos 
discípulos de Emaús, nar-
rada em  (Lc 24.29-31), os 
mesmos reconhecem Jesus, 
na hora em que Ele parte o 
pão. Jesus se deixa reconhe-
cer é na partilha. 

 Além da partilha, o 
dízimo trás em seu bojo um 
desafio ao coração. Desafio a 

uma experiência de fé. Como 
sinal verdadeiro e concreto 
de pertença a Deus  de um 
pouco daquilo que ganhamos 
no final do mês, “ conforme 
as proporções” (Dt 16,17) , 
ou ainda: “ Segundo o que 
se propôs em seu coração”(II 
Cor 9.7) A evangelização 
requer apelo sensível ao co-
ração. Dízimo não deve ser 
imposto. Devemos evange-
lizar mais e cobrar menos. 

  Qualquer pessoa 
que ler atenciosamente a Bí-
blia, compreenderá que uma 
das grandes preocupações 
da Sagrada Escritura são os 
pobres. Desde o Antigo Tes-
tamento tudo é muito claro. 
Seja através da Lei Mosaica 
ou dos Profetas, vários textos 
são direcionados para garan-
tir um pouco de alento aos 
mais necessitados.

E N I O  F E L I P I N /                                          
Missionário do MEAC-SP
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Escapulário: ele é um 
seguro de salvação!

Ele é um seguro de salvação: “Qualquer pessoa que morra 
com ele posto não sofrerá o fogo eterno”. Promessa de Maria 
Santíssima, feita no dia 16 de julho de 1251 a São Simão Stock.
Sim, falamos do escapulário, uma dádiva preciosa que a própria 
Virgem Santíssima nos trouxe do céu. “Usa-o devotamente 
e com perseverança”, diz ela a cada alma: “é o meu vestido. 
Usá-lo significa que estás continuamente a pensar em mim e 
que eu, de igual modo, estou sempre a pensar em ti, ajudando-
te a assegurar a vida eterna”.

Santo Afonso Maria de Ligório comenta: “Assim como os 
homens ficam orgulhosos quando outros usam a sua insígnia, 
assim a Santíssima Virgem se alegra quando os seus filhos usam 
o escapulário como sinal de que se dedicam ao seu serviço e 
são membros da família da Mãe de Deus”. Como ele, são vários 
os santos que usaram e recomendaram o uso do escapulário.

A verdadeira devoção a Maria consiste em veneração, 
confiança e amor. Mesmo sem ficar repetindo a Maria que a 
venera, a ama e confia nela, um fiel pode lhe “dizer” isto o 
tempo todo apenas usando o escapulário. O escapulário é, pois, 
um ato de oração!

Quando vestimos esta oração, Nossa Senhora nos atrai ao 
Coração Sacratíssimo do seu Divino Filho Jesus. Uma oração 
feita de coração enquanto se segura o próprio escapulário é 
especialmente poderosa, em particular nas horas de tentação: 
o espírito do mal fica desarmado quando alguém que usa o 
escapulário enfrenta a tentação chamando por Maria mediante 
a sua devoção silenciosa. Talvez muitos católicos não saibam, 
mas é desejo e recomendação dos papas que seja usado de 
preferência o escapulário de tecido marrom, e que a medalha
-escapulário o substitua somente se houver motivo suficiente. 
Saiba mais sobre a história do escapulário.

No ano de 1845, o navio King of the Ocean deixava o Por-
to de Londres com destino à Austrália. Entre os passageiros, 
encontrava-se o pastor protestante inglês James Fisher, com 
esposa e dois filhos, de 9 e 7 anos de idade. O tempo esteve 
bom nas primeiras semanas de viagem, mas, quando já se 
adiantava Oceano Índico adentro, uma forte tormenta, vinda 
do noroeste, varreu o oceano. Ouviam-se ordens de comando, 
gritos de desespero e súplicas de misericórdia.

Havia na tripulação um jovem marinheiro irlandês, da co-
marca de Louth, chamado John McAuliffe, que, desabotoando a 
camisa, tirou do pescoço um escapulário. Brandiu-o em forma 
de cruz e o arremessou ao mar. Em breve, as águas abateram 
seu furor, a tempestade acalmou-se e uma pequena onda lan-
çou para junto do jovem marinheiro o mesmo escapulário que, 
poucos minutos antes, ele havia lançado ao mar escapelado.

Livro - Sâo Jerônimo, sua vida, sua obra, sua época

Filme - Francisco - O Santo Relutante

São Jerônimo nos deixou importantes informações 
sobre sua vida e sua obra. Suas Cartas, sobretudo, 
são ricas em dados autobiográficos e informações 
sobre as pessoas a quem escreve, assim como em 
detalhes de ambientes e costumes de seu tempo. Por 
isso são uma fonte insubstituível de informaão sobre 
sua época em que viveu.
Baseado nessas cartas, em outras obras do Santo, 
em biografias suas dignas de respeito, e em outras 
obras que caracterezam seu época, que os autores 
escreveram o presente livro.

Baseado na premiada biografia de Donald Spoto, 
Francisco, o Santo Relutante traça um fascinante 
perfil de São Francisco de Assis, revelando o homem 
por trás da lenda. No mundo medieval, repleto de 
violência e rebeliões, o filme mostra como São 
Francisco defendeu os pobres e nunca hesitou em falar 
a verdade aos poderosos. Filmado em lindas locações 
na Itália, narrado por Liev Schreiber e estrelado por 
Robert Sean Leonard (Sociedade dos Poetas Mortos) 
no papel de Francisco, este é uma obra fundamental 
para os interessados em saber mais sobre esse grande 
vulto da humanidade.

O site ACI Digital infor-
mou que a Santa Sé publicou 
as intenções de oração do 
Papa Francisco para o mês 
de julho, dedicadas aos po-
vos indígenas e à Igreja na 
América Latina e no Caribe.

A intenção universal do 
apostolado da oração do 
Santo Padre para o mês de 
julho de 2016 é: “Para que os 
povos indígenas, ameaçados 
na sua identidade e existên-
cia, sejam respeitados”.

Do mesmo modo, sua 
intenção evangelizadora é: 
“Para que a Igreja na Amé-

Reze com o Papa Francisco em 
Julho

rica Latina e Caribe, através 
da sua missão continental, 

anuncie o Evangelho com re-
novado vigor e entusiasmo”.
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Uma vida de silêncio, 
trabalho e oração, isso é o 
que resume um pouco da 
vida no Carmelo. Neste de 
mês de julho a Igreja celebra 
a festa de Nossa Senhora do 
Carmo, a protetora de todos 
os Carmelos. A Igreja tem a 
alegria de ter essas mulheres 
que deixam tudo para seguir 
o chamado de Jesus. 

Coragem é pouco para 
traduzir esse desprendimen-
to, mas penso uma palavra 
que pode definir essa vo-
cação é confiança, não em 
suas forças, mas na força 
que emana do Coração Mi-
sericordioso de Deus. Para 
muitos que estão “fora” das 
grades do Carmelo pode ser 
uma loucura, algo sem sen-
tindo, mas meu irmão minha 

CARMELO

Deixar tudo e seguir o 
chamado de Cristo

irmã, qual o significado de 
nossas vidas senão estar em 
sintonia, mas além de estar 
somente em sintonia estar 
junto, unido a Deus, o Car-
melo é isso estar com Deus 
em um desprendimento total. 

Alguns se perguntam qual 
a missão? Fugir do mundo? 
A missão é a oração, num 
mundo onde se esquece de 
dobrar seus joelhos diante de 
Deus para rezar, existe pes-
soas que fazem de suas vidas 
a oração, que dobram seus 
joelhos para louvar, agrade-
cer e pedir por aqueles que 
esqueceram o que é ter fé. 

Pude ter a graça de co-
nhecer o Carmelo em Porto 
Alegre, Carmelo este que 
tem quatro jovens de nossa 
diocese, e lá percebi a simpli-

cidade do amor de Deus, que 
toca em nosso íntimo que nos 
ama, acolhe e cuida. 

Neste mês rezemos pelas 
nossas irmãs carmelitas, 
pedindo a Nossa Senhora do 
Carmo que mande muitas e 
santas vocações para o Car-
melo, pois como disse acima 
temos quatro jovens dioce-
sanas no Carmelo, a Irmã 
Ana Luíse de Palmitinho, 
Irmã Giovana de Frederico 
Westphalen, as noviças que 
ingressaram esse ano Clau-
dia Soder de São José mas 
Missões e Luisa Lima de 
Palmeira das Missões. Nossa 
Senhora do Carmo. Rogai 
por nós.

Por Seminarista Mar-
tim Goulart Fortes

Na foto alguns seminaristas da diocese junto com as jovens carmelitas de nossa diocese

  No dia 18 de junho, o 
SAV – Serviço de Anima-
ção Vocacional, da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes 
– Caiçara–RS, realizou o 
9º Encontro Paroquial de 
Adolescentes, com início às 
09:00h, prolongando-se até 
às 16:00h, na comunidade da 
Linha Santa Lúcia.

Este encontro teve como 
objetivo conhecer mais Je-
sus, refletir sobre nossas es-
colhas e vocação. Neste ano, 
foi aprofundada a vocação 
da família. Na oportunidade 

CAIÇARA

Adolescentes reunidos 
para formação

alguns animadores vocacio-
nais e alguns jovens, deram 
testemunho da importância 
do sacramento do Matrimô-
nio, os jovens destacaram a 
importância da família em 
suas vidas, e também da co-
munidade para melhor viver 
esta vocação. Também tendo 
presente o ano da miseri-
córdia, decretado pelo Papa 
Francisco, foi refletido sobre 
o lema vocacional da Regio-
nal Sul 3 que é : “Anunciar 
com alegria o Rosto da mi-
sericórdia, é nossa missão!”.

Para realizar este encon-
tro contamos com a colabo-
ração de nosso pároco, Pe. 
Gelson Natal Franceschi, 
dos animadores vocacionais, 
dos catequistas e do grupo 
de jovens da Matriz JOSC – 
Jovens a Serviço de Cristo, 
o qual contribuiu através da 
animação, teatro, dinâmicas 
e oficinas de brincadeiras.

Os adolescentes que se 
fizeram presentes acolhe-
ram a proposta do encontro, 

participando com alegria e 
disponibilidade!

Agradecemos a Deus e 
a todos que participaram e 
colaboraram colocando seus 
dons a serviço do Reino de 
Deus, com a certeza de que 
nossa missão é lançar as 
sementes!

                                                       
Coordenadoras do SAV/                                                          

Márcia Pozzat-
ti Dalmolin e                                                           

Ir. Patrícia Fontana

Com o apoio da Faculda-
de Dom Bosco e da Ponti-
fícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PU-
C-RS), o regional Sul 3 da 
Conferência Nacional dos 
bispos do Brasil (CNBB) 
promoverá, no dia 18 de 
julho, o Fórum Estadual de 
Educação (FEE). O evento 

Regional Sul 3 promove Fórum Estadual da Educação

será realizado no auditório da 
PUC-RS e tem por objetivo 
relançar, de forma orgânica, 
metódica e sistemática, a 
Pastoral da Educação em 
cada uma das 18 dioceses 
que compõem o regional.

Destinado a diretores, 
coordenadores, professores 
e funcionários de escolas 

estatais e particulares, assim 
como bispos e coordenado-
res de pastorais, o evento 
conta com uma programação 
extensa. Na parte da manhã, 
os participantes contarão 
com duas palestras, divididas 
na metodologia ver e julgar, 
respectivamente. A primeira 
delas é intitulada “Os jovens 

pedem passagem” e terá com 
a assessoria do Observatório 
da Juventude da PUC-RS. Já 
a segunda, terá a participação 
do bispo auxiliar de Porto 
Alegre e referencial da Edu-
cação no regional Sul 3, dom 
Leomar Antônio Brustolin.

À tarde, com base na 
metodologia “agir”, haverá 

a palestra sobre “Possibili-
dades e perspectivas para a 
presença da Igreja Católica 
do regional Sul 3 da CNBB, 
no mundo da escola gaúcha”. 

Este tema será assesso-
rado pelo coordenador da 
pastoral da Educação no 
regional sul 3, padre Marcos 
Sandrini.
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Uma vida dedicada a 
Deus e ao trabalho pastoral. 
Assim poderia ser resumida 
a história do Cônego Padre 
Guido Taffarel quando da 
chegada deste jubileu de 
ouro sacerdotal. A frente 
da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, que abrange 52 
capelas dos municípios de 
Tenente Portela, Barra do 
Guarita e Vista Gaúcha, ele 
se tornou muito mais que um 
pároco, se tornou um amigo, 
um instrutor, um verdadeiro 
guia espiritual, guiando os 
fiéis para seguir Jesus Cristo.
Também atendendo ao Hos-
pital Santo Antônio e muito 
próximo das Irmãs Filhas do 
Sagrado Coração de Jesus 
que mantém casa em Tenente 
Portela.  

Desde1972 em Tenente 
Portela, o sacerdote sempre 
esteve muito presente nas 
comunidades, contribuindo 
no desenvolvimento de ati-
vidades e na expansão dos 
ensinamentos da igreja, no 
caminho de Jesus Cristo. 
“Além da presença para as 
celebrações nas comunida-
des das capelas do interior, 
nos bairros e nas três sedes 
municipais, quanto nas reu-
niões de formação religiosa 
e humana!

Durante muitos anos, 
padre Guido Taffarel ajudou 
os novos sacerdotes nos seus 
primeiros passos, transfor-
mando-se numa figura de 
extrema importância para 
os pastores que guiam os re-
banhos em outras paróquias 
da Diocese de Frederico 
Westphalen. O Padre  Ru-
dinei Negri  que atuou na 
comunidade como vigário 
paroquial  comenta:” Tive 
a oportunidade de trabalhar 
cinco anos juntamente com 
o Padre Guido Taffarel. Ini-
cie minha missão sacerdotal 
na paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Tenente Por-
tela.  Fui o vigário paroquial 
que mais permaneci traba-
lhando com o padre Guido.  
Aprendi muito nos anos de 
trabalho.  A persistência no 
trabalho junto as comunida-
des e lideranças.  O zelo pela 
formação do povo.  Todo o 
trabalho estava alicerçado na 
vida espiritual.  Todos os dias 
nos reuníamos para rezar.  

JUBILEU DE OURO

Uma vida dedicada a Cristo

PROGRAMAÇÃO
DIA 10 DE JULHO – 

TENENTE PORTELA
FESTA JUBILAR PE. 

GUIDO TAFFAREL

9 HORAS MISSA 
JUBILAR – IGREJA 

MATRIZ
ALMOÇO E SHOW 

DO PE. EZEQUIEL 

DIA 17 DE JULHO 
– PARÓQUIA DE PI-

NHAL

Gostaria de agradecer muito 
o carinho recebido e os en-
sinamentos que me animou 
muito na minha missão.” 

Com o passar dos anos, 
os vínculos entre a paróquia 
e seu pároco foram se for-
talecendo e a comunidade 
cada vez mais tornou-se 
grata ao trabalho pastoral 
do Padre Guido, formando 
uma grande família na fé em 
Jesus Cristo. A professora 
aposentada, Iracema Tessari, 
83 anos, faz parte desta co-
munidade grata ao trabalho 
do pároco. “Admiramos o 
Padre Guido por todo o seu 
trabalho na pregação dos 
ensinamentos da palavra  de 
Jesus, mais ainda pelo seu 
exemplo e envolvimento na 
comunidade. Achamos inte-
ressante o trabalho e a dedi-
cação com todos os padres 
que passaram pela paróquia e 
com ele aprimoraram seu sa-
cerdócio. É uma pessoa com 
muitos dons e agradecemos 
a Deus pelo sacerdote que 
temos em nossa comunidade 
há tantos anos”, enfatizou 
Iracema.

Já o prefeito de Tenente 
Portela, Elido Balestrin, 
disse que existem inúmeros 
motivos para agradecer ao 
padre Guido por seu trabalho 
na paróquia. "Agradecemos 
muito a ele por fazer parte 

da comunidade portelense, 
transmitindo sua palavra de 
fé, esperança e conforto para 
as nossas famílias, sempre 
nos guiando pelo rumo cer-
to. Queremos parabenizar o 
Padre Guido pelos seus 50 
anos a serviço da igreja e que 
continue sendo essa pessoa 
maravilhosa, que todos ad-
miram e respeitam".

Padre Guido enfatiza: 
“Para as crianças, adolescen-
tes e jovens ouso dizer: desde 
meus 7 anos pensei em ser 
padre. Completei meus 11 
anos no seminário de Tapera, 
Erexim e Viamão. Por tudo 
o que Deus realizou através 
do meu ministério sou mui-
to grato.  Apesar de meus 
limites e falhas penso ter 
correspondido ao meu lema: 
“Sacerdote para servir’’. 

No próximo dia 28 de 
agosto, a área pastoral de 
Três Passos se reúne para o 
XIX encontrão de famílias. 

O tema escolhido para 
este ano é: Espiritualidade da 
família e o Lema: A alegria 
do amor em família.  

ENCONTRÃO DE FAMÍLIAS

Área de Três Passos se 
reúne em Agosto

PROGRAMAÇÃO
*MANHÃ

08:30 – acolhida
09:00 Oração Inicial

09:30 – Palestra com Pe. Ezequiel Dal Pozzo
11:40 – Apresentação das crianças

12:00 – Almoço partilhado

*TARDE
13:00 – Show com Pe. Ezequiel Dal Pozzo

15:00 – Palestra com Dom Antonio Carlos Rossi 
Keller

15:45 – Avaliação
16:00 Celebração Eucarística presidida por Dom 

Antonio Carlos Rossi 
Keller

OBS.: Levar alimentos para partilhar no almoço. 
Preferencialmente salgados.

Participam e organizam 
o encontrão de famílias as 
paróquias de Tenente Porte-
la, Três Passos, Miruaguaí, 
Tiradentes do Sul e Derru-
badas. 

Este ano o evento aconte-
ce em Derrubadas.
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Foi definido o calendário de pagamento do Abono Salarial 
ano-base 2015, e a estimativa é que 22,3 milhões de traba-
lhadores tenham direito ao benefício, que começa a ser pago 
no dia 28 de Julho, seguindo as novas regras definidas pela 
Medida Provisória 665.

Estima-se que aproximadamente R$ 14,8 bilhões sejam 
destinados para o pagamento do Abono Salarial ano-calen-
dário 2016/2017. Quem nasceu de Julho a Dezembro, recebe 
o benefício neste ano (2016). Já aqueles que nasceram entre 
Janeiro e Junho, recebem o abono no primeiro trimestre de 
2017. Em qualquer situação, o benefício ficará disponível para 
o trabalhador até o dia 30 de Junho de 2017, prazo final para 
o recebimento.

As novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional asso-
ciam o valor do benefício, ao número de meses trabalhados no 
exercício anterior. Assim, quem trabalhou um mês no ano-base 
2015, receberá 1/12 avos do salário mínimo e não 100%, como 
determinava a regra vigente até Junho de 2016.

Assim, tem direito ao Abono Salarial, quem recebeu, em 
média, até dois salários mínimos mensais, com carteira assi-
nada, e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 
30 dias em 2015. E ainda, o trabalhador deve estar cadastrado 
no Programa de Integração Social (PIS), ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), há pelo 
menos 5 anos. Por fim, o empregador precisa ter relacionado o 
empregado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
entregue ao Ministério do Trabalho.

Abaixo, segue o cronograma de pagamento do Abono Sala-
rial – Exercício 2016/2017, nas agências da Caixa Econômica 
Federal, conforme Resolução nº 02 de 30/06/2016: 

Abono Salarial ano-
base 2015 No próximo dia 25 de 

setembro, a paróquia Santa 
Terezinha de Erval Seco re-
alizará a tradicional festa em 
honra a sua padroeira. confi-
ra a programação completa:

Tema geral: “Com a Pa-
droeira das Missões, sejamos 
uma paróquia misericordio-
sa”

1º 23/07- Jesus Cristo é 
o rosto da Misericórdia no 
trabalho, no cultivo da terra 
e no transporte.

(Bênção dos carros, má-
quinas, sal para o gado...).

EQUIPE: Sindicato, 
EMATER, Agricultura.

2º 30/07- Misericordioso 
como o Pai no cuidado com 
o Meio Ambiente.

(bênção das sementes e 
flores)

EQUIPE: Trilheiros, De-
partamento do Meio Am-
biente E Secretaria de Obras.

3º  06/08- As sete Obras 
da Misericórdia Espiritual 
nas Vocações. (Dia do Padre) 

Instruir; aconselhar, con-
solar, confortar, perdoar, su-
portar com paciência e rogar 
pelos vivos e pelos mortos.

(benção das velas e de 
água...)

EQUIPE: Jovens, Univer-
sitários e Rádio Nativa.

4º 13/08-As Sete obras 
da Misericórdia Corporal 
através da Vocação Paterna. 
(Dia dos pais)

Dar de comer a quem tem 
fome; Dar de beber a quem 
tem sede; Vestir os nus; Dar 
abrigo aos peregrinos; Assis-
tir aos enfermos; Visitar os 
presos; Enterrar os mortos.

(Benção dos Pais, famí-
lias, alianças, chaves de casa, 
fotos de familiares...)

EQUIPE: Veteranos, Po-
lícia Civil e brigada Militar,  
e Cursilho. 

5º 20/08-Misericórdia 
uma fonte de esperança no 
mundo através da Educação. 
(Vocações Religiosas)

(benção de livros, cane-
tas, tablets ...)

EQUIPE: Secretaria de 
Educação, EMEI, Secretaria 

ERVAL SECO

Paróquia divulga programação da 
festa de Santa Terezinha

de Administração e Líder 
Educacional.

6º 27/08-Igreja sinal de 
Misericórdia na Evangeli-
zação.(Vocações dos Leigos-
Ministros e Catequistas)

(benção dos catequistas, 
ministros...)

EQUIPE: Ministros, Ca-
tequese, Correio, Conselho 
Tutelar.

7º  03/09- Confissão Sa-
cramento da Misericórdia 
para a Salvação.

(benção da bíblia e cru-
cifixo...) 

EQUIPE: Apostolado, 
Pastoral da saúde, Grupo 
da melhor idade, Bancos e 
AICASES.

8º  10/09-Maria Mãe de 
Misericórdia, Nossa Padro-
eira.

(Benção das capelinhas, 
Imagens de Nossa Senhora 
e Santa Terezinha, Terços)

EQUIPE: Legião de Ma-
ria, OPF, 

Após a missa Vídeo sobre 

a vida de Santa Terezinha

9º   17/09- Beatos Manuel 
e Adílio Exemplos de Mise-
ricórdia e Doação.(19:00 h)

(Benção dos Coroinhas, 
Crianças, pão...)

EQUIPE: CTG, Campei-
ra, Piquete Anitas, Câmara 
de Vereadores.

15 HORAS: MISSA DA 
SAÚDE (Idosos, enfermos e 
Especiais)

(Benção dos enfermos, 
doentes e especiais)

EQUIPE: APAE, Hospi-
tal e Secretaria de Saúde e 
Lar Samaritano.

25/09- MISSA DA PA-
DROEIRA

COM A “PADROEIRA 
DAS MISSÕES” SEJAMOS 
UMA PARÓQUIA MISERI-
CORDIOSA.

(benção das rosas e dos 
devotos)

EQUIPE: Liturgia, Can-
tos, Apostolado da Oração, 
Catequese, Legião de Maria, 
Cursilho, Pastoral da Crian-
ça, Coroinhas e Jovens.
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Teologia do Corpo: 
você conhece?

Você já ouviu falar sobre a Teologia do Corpo? Tem ideia 
de quem a escreveu? Quando ela foi escrita? Sabe do que ela 
trata? Para quem ela foi escrita? Desconfia por quê ela é tão 
atual? Essas são algumas das muitas perguntas que procurare-
mos responder para vocês, queridos irmãos e irmãs. 

A Teologia do Corpo é um conjunto de escritos do nosso 
querido Papa João Paulo II, agora são João Paulo II, o Papa 
das famílias e dos jovens. Quando ainda era o Cardeal Wojtyla, 
iniciou seus primeiros manuscritos sobre a Teologia do Corpo 
em 8 de dezembro de 1974, quando consagrou sua obra a nossa 
querida Mãezinha do Céu. Também deixou importante contri-
buição com os livros “Pessoa e Ato” e “Amor e Responsabili-
dade”, entre outros, que já traziam alguns pontos fundamentais 
da mesma temática. A Teologia do Corpo é o conjunto de 133 
catequeses, das quais 129 foram proclamadas nas audiências 
públicas de quartas-feiras, no início do seu pontificado na Praça 
de São Pedro, no Vaticano, indo de 1979 até 1984.

Os escritos da Teologia do Corpo são o grande tesouro, 
o enorme presente deixado para nós por um santo homem. 
Eles nos indicam o caminho para vivermos verdadeiramente 
nossas afetividade e sexualidade segundo o plano de Deus 
para a humanidade. O Papa inicia as primeiras 23 catequeses 
retornando ao PRINCÍPIO, meditando sobre a grande obra 
de Deus, a criação do homem e da mulher. Nelas são aborda-
dos temas como unidade originária do homem e da mulher, 
a consciência do significado do corpo, o significado bíblico 
do “conhecimento” na convivência matrimonial entre tantos 
outros. A seguir, em 40 catequeses, temos o segundo conjunto 
que tratará da REDENÇÃO DO CORAÇÃO, que a partir do 
apelo de Cristo ao coração do homem nos mostram muitas res-
postas aos males que atingem a humanidade – concupiscência, 
adultério etc – e, também, a graça de mantermos nosso coração 
em sintonia com o coração do Pai e re-aprendermos a amar 
como Ele ama. O terceiro conjunto de catequeses, num total 
de nove, tem como tema principal A RESSURREIÇÃO DA 
CARNE. Aqui São João Paulo II, a partir das palavras de Jesus 
no diálogo com os saduceus sobre a ressurreição, nos ensina 
como será a vida gloriosa do nosso corpo terreno. Essa terceira 
subdivisão nos mostra como é importante cuidarmos do nosso 
corpo físico. O quarto ciclo trata da VIRGINDADE CRISTÃ. 
São 14 catequeses que nos levam à bela e profunda meditação 
da ideia da virgindade e do celibato como antecipação e sinal 
escatológico. O Papa mostra que nossa vocação à castidade é 
uma realidade terrena que prefigura a vida celeste. No quinto 
ciclo, e o segundo maior conjunto de catequeses – num total 
de 31 – o Papa traz o tema do MATRIMÔNIO CRISTÃO. 
São catequeses que fazem o paralelo da união homem-mulher 
e Cristo-Igreja, mostrando a essencial bi-subjetividade dessas 
relações. E, por fim, o sexto ciclo, composto de 16 catequeses, 
faz uma abordagem do AMOR E FECUNDIDADE a partir da 
Carta Encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI.

Estes ensinamentos foram escritos para todos nós homens, 
mulheres, jovens, namorados, casados, celibatários, pois nos 
permitem viver não uma sexualidade reprimida, mas uma se-
xualidade REDIMIDA, a partir da diferença sexual que abre 
caminho para buscarmos a comunhão segundo o próprio mo-
delo da Santíssima Trindade. O Papa nos propõe um caminhar, 
uma experiência efetivamente humana onde nos reconhecemos 
como pessoas que nasceram não para serem usadas, mas para 
serem amadas. Temos, assim, a oportunidade de sermos dom 
para nós mesmos, para o outro e para Deus.

Por Tatiana e Ronaldo de Melo – assessores do Núcleo 
de Formação e Espiritualidade da Pastoral Familiar/Ar-

quidiocese do Rio de Janeiro

As romarias em honra a 
Nossa Senhora da Luz e aos 
Beatos Manuel e Adílio tem 
se tornado ao longo das suas 
52 edições, um dos maiores 
eventos religiosos da região 
Sul, e o maior da Diocese 
de Frederico Westphalen, 
chegando a reunir de 30 a 70 
mil pessoas durante a semana 
que antecede e principalmen-
te nos dias da romaria.

A espiritualidade é o pon-
to forte do evento, mas o 
econômico não pode ficar 
de lado, afinal os recursos 
gerados pelas romarias são 
investidos em infraestrutura, 
com o propósito de bem aco-
lher e atender as necessida-
des dos milhares de romeiros 
que aqui chegam. Este ano 
mais de R$ 400 mil foram 
angariados com o evento.

O relatório final apontou 
um movimento bruto de 
R$ 641.240,28, destes R$ 
187.271,96, foram gastos no 
pagamento das mais variadas 
despesas, principalmente em 
produtos utilizados no prepa-
ro de alimentos e limpeza, 
restando um saldo final de 
R$ 453.969,32.

Segundo o coordenador 
do Conselho Paroquial, Le-
omar Pizzinatto, a partici-

NONOAI

Conselho Paroquial divulga resultado 
financeiro da 52ª Romaria

O ponto forte do evento é a espiritualidade, mas o econômico não pode ficar de lado, 
tendo em vista os investimentos na infraestrutura para acolher bem os romeiros.

pação nas romarias, assim 
como o evento em si, tem 
melhorado ano a ano, “per-
cebemos que a participação 
triplicou desde a quinta-feira 
até o sábado, estimamos que 
cerca de 70 pessoas tenham 
participado durante a sema-
na, principalmente no sábado 
e no domingo”, expõe.

Ao comentar o envol-
vimento e colaboração da 
comunidade Pizzinatto de-
monstra muita gratidão. 
“Quero agradecer a popula-
ção nonoaiense e dos muni-
cípios vizinhos de Gramado 
dos Loureiros e Rio dos 
Índios, que também fazem 
parte da nossa Paróquia e que 
prestativamente se colocam 
à disposição, nas mais di-

versas atividades e serviços 
da romaria, não precisamos 
convidar as pessoas se colo-
cam à disposição”, ressalta.

O coordenador afirma 
ainda que parte do recurso 
angariado com a 52ª Romaria 
foi investido no pagamento 
da penúltima parcela do pré-
dio do Educandário Nossa 
Senhora das Graças (Colé-
gio das Irmãs Vicentinas) 
e o restante será investido 
no complexo do Santuário, 
que prevê uma nova casa 
paroquial, livraria, escritório 
e salas para atendimento dos 
padres e reuniões, auditório 
e garagem.

Fonte: Portal Beatos 
Manuel e Adílio
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O Papa Francisco  instituiu o ano de 2.016 como o Ano da 
Misericórdia, querendo lembrar ao povo a bondade de Deus, 
sempre pronto a nos perdoar. “Justiça e caridade são duas 
realidades diferentes para nós homens, mas para Deus elas 
coincidem. Mesmo que uma alma estivesse em decomposição 
como um cadáver putrefato, para a Divina Misericórdia esta 
alma está  passível da ressurreição.” Mas o Papa também ad-
verte que os reflexos da Misericórdia divina devem se refletir 
sobre o nosso próximo, pois com “o metro com que medirdes, 
sereis medidos”. Que não se julgue com base nas aparências, 
mas que se saiba descobrir o que existe de belo na alma do 
próximo. E a misericórdia para com ele não deve ser apenas 
sentimental ou espiritual, mas traduzir-se em atos concretos. 
Sirvam de estímulo alguns exemplos:

SANTO CURA D’ARS explicava aos seus paroquianos 
que Nosso Senhor é sobre a terra como uma mãe que leva o 
seu filho nos braços. Esse menino é ruim, dá pontapés na mãe, 
morde-a, arranha-a, mas a mãe não liga. Sabe que, se deixar o 
menino cair, ele se machucará. Assim é Deus. Suporta todas 
as nossas arrogâncias, perdoa toda a nossa estupidez, mas tem 
piedade e amor por nós. 

SÃO DAMIÃO conheceu o “inferno dos vivos”. Assim era 
denominada a Ilha de Molokai, em 1865, no arquipélado do 
Havaí, uma horrível colônia de leprosos, na época considerados 
incuráveis. Todos os meses atracava na ilha um navio, do qual 
desembarcavam novos doentes. Lá viviam estes mortos vivos 
na mais total corrupção: escravização sexual das mulheres, 
abusos de todo o gênero inclusive sobre crianças, drogas, 
alcoolismo, latrocínio. Como a carne paulatinamente se de-
compunha, as mãos e os braços se transformavam em cotos de 
osso. Damião, que era de família abastada, deixou seus bens e 
foi viver junto com esta ralé humana. Não cabe aqui relatar o 
quanto ele transformou aquela ilha. Um dia escreveu: “Apanhei 
a lepra. Não vou demorar a ser desfigurado...”

SÃO CAMILO DE LÉLIS construiu vários hospitais para 
os indigentes. Exigia dos seus colaboradores, no trato com os 
doentes, apenas uma regra ‘TERNURA’. Ele próprio recebia 
os enfermos, à porta do hospital, com um abraço, lavando e 
beijando os seus pés. Despia os seus farrapos, vestia roupa 
limpa e levava para uma cama asseada. Não temia sujar as 
mãos com os doentes devorados pelo câncer. “Os pobres são 
a pupila de Deus. O que se faz a estes pobrezinhos, a gente 
faz para Deus”!

A GRANDE SANTA AMERICANA KATHERINE MARY 
DREXEL (1858-1955) criou inúmeras instituições, na Luisia-
na, para afro-americanos. Não fazia distinção entre filhos dos 
brancos, filhos dos negros, filhos dos selvagens. Fundou 145 
missões católicas, 12 escolas para índios, 50 para africanos, dis-
tribuindo 20 milhões de dólares para  necessitados. Katherine 
salvou a Igreja do embaraço no campo social. Apenas exigia 
que em cada casa, houvesse um quarto reservado para a oração. 

VENERÁVEL MARCELO CÂNDIA (1916-1983) de rico 
empresário que era, fez-se pobre, doando todos os seus bens. 
Transferiu-se para Macapá, onde dirigiu e administrou casas 
de saúde, hospitais, escolas, leprosários, seminários e igrejas. 
Escreveu nas paredes: “Não se pode comungar o Pão do Céu, 
se não se partilhar o pão da terra”. 

SANTO ALBERTO CHMIELOWSKI foi um famoso pin-
tor em Varsóvia que deixou todos os seus quadros, mandou 
construir uma grande carroça, na qual juntava víveres para os 
pobres. Fundou uma congregação cuja lei obrigava a renunciar 
a todos os bens. Afirmava que “os pobres não podem ser dei-
xados sozinhos. Deve-se viver com eles”. Um padre polonês 
criou uma peça teatral para explicitar a vida e obra deste santo. 
Seu nome Karol Wojtyla, mais tarde, João Paulo II. 

Você seria capaz de 
imitar esta gente?

A Imagem Peregrina 
Jubilar de Nossa Senhora 
Aparecida que percorre as 
paróquias da Diocese de Fre-
derico Westphalen e de todo 
o Brasil, chegará em Nonoai  
na Paróquia Nossa Senhora 
da Luz no dia 20 de julho de 
2016, às 08h30.

Uma acolhida especial 
está sendo preparada para 
receber a imagem que será 
conduzida pela comunidade 
de Trindade do Sul e per-
manecerá na paróquia por 
13 dias, durante estes dias a 
imagem passará por algumas 
comunidades do interior do 
município e nas sedes de 
Gramado dos Loureiros e 
Rio dos Índios.

De Nonoai a imagem 
seguirá para Planalto, no 
dia 02 de agosto.  Toda a 
comunidade é convidada a 
participar da caravana que 
acompanhará a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida.

A peregrinação de Nos-
sa Senhora Aparecida por 
todas as dioceses do Brasil 
é realizada em preparação à 
celebração dos 300 anos do 
encontro da imagem no rio 
Paraíba do Sul – SP.

Motivação
A visita de Nossa Senhora 

Aparecida é uma forma de 

PEREGRINAÇÃO

Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida chegará em Nonoai

retribuir a visita dos romeiros 
ao seu Santuário, que hoje 
recebe um número superior a 
10 milhões de peregrinos ao 
ano. É também uma maneira 
de ir ao encontro daqueles 
que ainda não tiveram con-
dições de visitar a Casa da 
Mãe Aparecida.

A comunidade que recebe 
a visita da Padroeira do Bra-
sil vive um tempo especial da 
graça de Deus, tendo opor-
tunidade de aproximar-se de 
Jesus e entrar na dinâmica da 
Salvação.

Breve Histórico
No ano de 1931 foi rea-

lizada a primeira visita da 
Imagem à cidade do Rio de 
Janeiro, na época Capital Fe-
deral do Brasil. Essa visita da 

Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida ao Rio de Janeiro 
aconteceu por ocasião de sua 
proclamação como “Rainha 
e Padroeira do Brasil”. Mais 
de um milhão de pessoas lá 
se reuniram para receber a 
ilustre visita.

Desde então ocorreram 
inúmeras peregrinações, 
especialmente com o mis-
sionário redentorista padre 
Vítor Coelho de Almeida. No 
ano de 2004, por ocasião do 
centenário de sua Coroação, 
a Imagem Peregrina percor-
reu várias arquidioceses, dio-
ceses e paróquias do nosso 
imenso Brasil e também no 
exterior.

Portal Beatos Manuel 
e Adílio



Julho de 2016 13

Acompanhe pela FW TV as celebrações da Diocese!

Catedral
Sábado às 16h3omin

Domingo às 09h e 19h
Santa Missa do Seminário Menor

Domingo às 07h30min
Programa Voz da Diocese

Sábado às 16h00min

No dia 15 de junho, a 
Cooperativa de Geração de 
Energia e Desenvolvimento 
(Creral), através do seu vice
-presidente Umberto Toazza 
entregou ao Conselho Co-
munitário da comunidade de 
Faxinal dos Lopes – Capela 
Nossa Senhora da Paz, 80 
mudas de árvores de flores e 
sombra para o embelezamen-
to dos arredores da capela, 
salão e cemitério.

Através de um ofício en-
caminhado à Creral, a comu-
nidade expressou o desejo de 
tornar o espaço mais bonito e 
acolhedor. “Já faz um tempo 
que sentimos a necessidade 
de por em prática um projeto 
de arborização e paisagismo 
do cemitério comunitário 
e também dos arredores 
da capela e do salão, com 

FAXINAL DOS LOPES

Creral entrega mudas de árvores para a 
comunidade

a finalidade de atender as 
reivindicações de nossos 
associados e seus familiares 
e também poder acolher da 
melhor forma possível as 
inúmeras pessoas que par-
ticipam de nossas festas e 
outros eventos, encontramos 
então na Creral o parceiro 
ideal para por em prática 
parte deste projeto”, expõe a 
coordenadora Sandra Apare-
cida Zanatta Müller.

A Creral doou para a co-
munidade mudas de árvores 
de sombra e flores, entre elas: 
Ipê nas cores roxo, amarelo e 
branco, Canelinha, Primave-
ra Quaresmeira, Tambaúva, 
Canafistula, Flamboyant, 
Magnólia e Abricó de Ma-
caco.

“Queremos agradecer a 
Creral pela gentileza e empe-

nho em atender a nossa rei-
vindicação e aceitar ser nossa 
parceira no desenvolvimento 
desta ação e também desejar 
sucesso no empreendimento 
de geração de energia que 
passa pela nossa comunida-
de, assim como nos demais”, 
conclui a coordenadora.

Além da arborização de-
senvolvida em parceria com 
a Creral, o conselho pretende 
dar continuidade ao projeto 
de paisagismo. 

Nos dias 29, 30 e 31 de 
agosto acontecerá na comu-
nidade um curso de capaci-
tação na área. Essa atividade 
será desenvolvida pela Ema-
ter/Ascar-RS em parceria 
com o Senar/RS.

Portal Beatos Manuel 
e Adílio

Através de um ofício encaminhado à Creral, a comunidade expressou o desejo 
de tornar o espaço mais bonito e acolhedor

A catedral Santo Antô-
nio de Frederico Westpha-
len ficou lotada na manhã 
do dia 13, quando milhares 
de fiéis se reuniram para 
homenagear o padroeiro da 
paróquia e do município. 

A Santa Missa foi ce-
lebrada por dom Antonio 
Carlos Rossi Keller e con-
celebrada pelo monsenhor 
Leonir Fainello, pároco e 
por diversos sacerdotes e 
diáconos. 

A devoção a Santo Antô-
nio é muito forte no muni-
cípio por ser um dos santos 
mais amados pelo povo, 
como destacou dom Keller 
em sua homilia. “A devoção 
popular tem um grande 
apreço por este Santo que 
viveu há tantos séculos. 
Mesmo a Igreja reconhece 
Santo Antônio como um 
dos maiores Santos, devido 
a sua história e exemplo. 

Devoção a Santo Antônio é 
marcada em FW

CATEDRAL

Em seu testemunho ele nos 
deixou a prova de como é 
possível unir duas realida-
des: a humanidade que bus-
ca edificar a sua existência e 
graça, ação transformadora 
da graça de Deus” destacou 
o bispo. 

Logo após a Comunhão, 
os fiéis, clero e ministros se 
uniram a imagem de Santo 
Antônio para fazer a pro-
cissão em torno da praça 
central. Em seguida, o bispo 
abençoou os pãezinhos de 
Santo Antônio para a dis-
tribuição. 

Ao final da celebração, 
o monsenhor Leonir agra-
deceu a presença de todas 
as comunidades em todas 
as noites da novena. “Este 
foi o ano que mais fez frio 
durante a nossa novena, 
mais esta Catedral esteve 
aquecida de fé” agradeceu 
o sacerdote.

A devoção a Santo Antônio é muito forte no município por ser um dos 
santos mais amados pelo povo
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05 de julho - Reunião Mensal do Clero- Seminário Menor

06 de julho - Reunião Ordens e Ministérios- Seminário 
Menor

06 de julho - Reunião do Conselho de Formadores (tarde) 
- Seminário Menor

07 de julho - Reunião Coordenação Diocesana de Pastoral

08 à 10 de julho - Encontro Diocesano Missão Nova 
Geração em Tiradentes do Sul

09 de julho - Crismas São Martinho às 16h

10 de julho - Jubileu de Ouro do Cônego Guido Taffarel

11 de julho - Reunião da Pastoral Presbiteral

12 de julho - Reunião Equipe de Liturgia

13 e 14 de julho - Encontro de formação para secretários 
paroquiais

13 de julho - Reunião Coordenação Diocesana de Ca-
tequese

15 de julho - Reunião do Serviço de animação Vocacional 
– Seminário Menor

17 de julho - Crismas em Miraguai às 09h30min

21 de julho - Encontro de Estudo das Diretrizes Gerais 
da CNBB-  para Padres e Leigos da Diocese

20 de julho - Crismas em Sede Nova às 16h

Agenda DiocesanaAgenda Diocesana

Comissão apresenta subsídio para o Mês Vocacional 2016

Misericordiosos 
como o Pai” (cf. Lc 
6, 36) é tema para o Mês 
Vocacional 2016, celebra-
do em agosto. A atividade 
proposta pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) busca motivar a 
oração pelas vocações nas 
comunidades, paróquias e 
dioceses, além de conscien-
tizar adolescentes e jovens ao 
chamado de servir a Igreja. 

Sobre a temática des-
te ano, o bispo auxiliar da 
arquidiocese de São Paulo 
(SP) e referencial da Pastoral 
Vocacional, dom José Rober-
to Fortes Palau, explica que 
toda vocação à vida consa-
grada é fruto da misericórdia 
divina. “É fruto do olhar 

CNBB

misericordioso de Jesus; é 
dom de Deus para a Igreja. 
Aliás, como enfatiza o papa 
Francisco, toda vocação nas-
ce, cresce e é sustentada pela 
Igreja. De modo particular, 
a experiência de São Paulo 
destaca, sobremaneira, a 
importância da Igreja para o 
nascimento e a perseverança 
vocacional”, sublinha.

Material de apoio 
Para animar o Mês Voca-

cional, a Comissão Episco-
pal Pastoral para os Ministé-
rios Ordenados (CMOVIC) 
e a presidência nacional da 
Pastoral Vocacional/SAV 
propõem subsídio, editado 
pelas Edições CNBB, com 
roteiros catequéticos, dispo-
nível para download.

Ao todo, o subsídio con-
tém três sugestões de encon-
tros com os temas: 1º) “A 
Vocação Nasce na Igreja”, 
2º) “A Vocação Cresce na 
Igreja” e 3º) “A Vocação é 
Cultivada na Igreja”.

O material traz, ainda, 
roteiro oracional, cantos e 
reflexões do papa Francisco 
sobre as vocações e indica, 
também, três roteiros para 
auxiliar nas missas domini-
cais do Mês Vocacional: 7 de 
agosto – vocação ministério 
ordenado: diáconos, padres 
e bispos; 14 de agosto – 
vocação matrimonial; 21 
de agosto – vocação à vida 
consagrada; 28 de agosto – 
vocação dos leigos. 

Fonte: CNBB
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Tolerar é reconhecer e respeitar as características próprias 
de cada pessoa. É aceitar a diferença de valores. É escutar com 
atenção a opinião contrária. É ter bom senso e humildade no 
relacionamento humano. É compreender os erros, falhas, limi-
tações, defeitos e enganos dos outros. É apoiar o outro quando 
ele tem razão. É ser solidário, paciente e saber dialogar com 
o diferente. A diferença é um valor próprio do ser humano.

Temos que reconhecer e respeitar as características e di-
ferenças entre homem e mulher, entre esposo e esposa, entre 
namorado e namorada, entre pais e filhos, entre professores 
e alunos, entre catequistas e catequizandos... Também temos 
que reconhecer e respeitar a história de cada um como um ser 
humano único.

A nível mais amplo temos que reconhecer e respeitar as 
diferenças, entre igrejas, religiões, povos, culturas, idiomas, 
costumes, organização social.

A tolerância não significa passividade, neutralidade, per-
missividade. Não tem nada a ver com relativismo e indife-
rença. Para viver a tolerância precisamos estar bem firmes e 
conscientes de nossa dignidade, de nossos valores, convicções 
e aspirações. Não precisamos abrir mão de nosso jeito de ser 
pessoa humana única.

Jesus Cristo nos ensinou a viver a tolerância na parábola do 
trigo e o joio (Mt 13,24-30).

Raízes da intolerância:
a) A luta pela sobrevivência. Vê-se o outro como uma 

ameaça.
b) O medo do desconhecido, do diferente, do outro. Perce-

be-se o outro como um perigo, uma ameaça, a qual provoca 
uma reação de defesa, de proteção, de distanciamento, de 
insegurança.

c) O conhecimento superficial das pessoas, grupos e povos 
que gera preconceitos e rotulações.

d) A estreiteza e fechamento do grupo social, ao qual se 
pertence, podem desencadear desconfiança, desprezo e medo 
dos outros.

Como construir a tolerância?
a) Educar para a confiança e compreensão do outro, desta-

cando a dignidade de todo ser humano. Educar tendo presente 
os valores cristãos, vividos e ensinados por Jesus Cristo.

b) Educar para a não-violência, a paz, o diálogo, a partilha 
e a solidariedade.

c) Estar consciente dos próprios limites em relação ao co-
nhecimento profundo das pessoas e dos povos.

d) Ampliar o círculo do “nós”, indo além do grupo de 
convivência, de preferência ou de referência. Sair do fechado 
mundinho para conhecer a sinfonia e a beleza das diferenças 
e alegrar-se com elas.

A tolerância nos dá a alegria de acolher o outro e de fazer 
o bem. “Tolerância, solidariedade e fraternidade são os três 
momentos de um único caminho rumo a Deus e à plena reali-
zação de todos como seres humanos” (B. Häring e V. Salvoldi. 
Tolerância, Paulinas, 1995).

Educar para a 
tolerância

Experiência com a misericórdia 
será marca da JMJ 2016

Os jovens que forem para 
a Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) 2016, em 
Cracóvia, na Polônia, serão 
tocados pela espiritualidade 
da misericórdia. É o que 
acredita padre Antonello 
Cadeddu, um dos fundadores 
da Comunidade “Aliança de 
Misericórdia”, que se ocupa 
da evangelização dos mais 
pobres materialmente e es-
piritualmente.

O sacerdote pregou o 
primeiro retiro online em 
preparação para a JMJ e 
destaca que esta jornada será 
marcada especialmente pela 
misericórdia, pois além de 
ser realizada na cidade onde 
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está localizado o Santuá-
rio da Divina Misericórdia, 
acontecerá dentro deste ano 
jubilar convocado pelo Papa 
Francisco, e também no país 
natal dos dois grandes santos 
propagadores desta devoção: 
Santa Faustina e João Paulo 
II.

Padre Antonello conta 
que, no contato com os jo-
vens poloneses, percebeu 
o quanto são abertos e dis-
poníveis para acolher as 
pessoas, além de sua grande 
sensibilidade ao Espírito 
Santo, e indica aos partici-
pantes da JMJ: “A todos os 
jovens que vão para lá, sejam 
tranquilíssimos. Aproveitem 

a sensibilidade desses jovens 
poloneses para poder depois 
levar aos seus países essa 
sensibilidade ao Espírito 
Santo e à Misericórdia”.

O sacerdote italiano, que 
atua no Brasil, compara o 
perfil dos jovens poloneses 
aos dos brasileiros, quanto 
à sua simpatia e por serem 
atenciosos e amarem mui-
to a Palavra de Deus. “Eu 
acredito que os brasileiros 
se darão muito bem com os 
poloneses”, enfatiza.

Quanto ao legado desta 
jornada, padre Antonello 
acredita que o efeito da JMJ 
será uma sensibilidade maior 
dos jovens para com a mise-
ricórdia e para poder cuidar 
dos outros.

“Misericórdia significa 
levar no coração a miséria 
da pessoa humana. Então 
acredito que eles [os jovens] 
terão uma sensibilidade 
maior pelas pessoas que são 
abandonadas, sofridas, estão 
longe de Deus e precisam 
do abraço do Bom Pastor”, 
conclui.

Fonte: Canção Nova 
Notícias


