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PALAVRA DO BISPO

Compêndio do Catecismo 
da Igreja Católica:

79. Qual é a Boa Nova 
para o homem?

“A Boa Nova é o anúncio 
de Jesus Cristo, «o Filho do 
Deus vivo» (Mt 16,16), mor-
to e ressuscitado. No tempo 
do rei Herodes e do impe-
rador César Augusto, Deus 
cumpriu as promessas feitas 
a Abraão e à sua descendên-
cia enviando «o Seu Filho, 
nascido de uma mulher e 
sujeito à Lei, para resgatar 
os que estavam sujeitos à 
Lei, e nos tornar seus filhos 
adotivos» (Gal 4, 4-5)”. 

Introdução
Para nos salvar, Deus 

enviou o seu Filho, que é 
Jesus, o Cristo, ou Jesus 
Cristo. Como afirma a fé da 
Igreja, Jesus Cristo é ver-
dadeiro Deus e verdadeiro 
Homem. Além de Salvador 
e Redentor, Jesus Cristo é o 
modelo para os homens, es-
pecialmente para os cristãos.

Ideias principais
1. Deus não abandonou os 

homens, apesar do pecado.
Apesar do pecado, Deus 

continuava a amar os primei-
ros pais e seus descendentes, 
e quis restaurar o que o peca-
do tinha destruído. Prometeu 
que salvaria os homens do 

Creio em Jesus Cristo, seu único 
Filho, Nosso Senhor

pecado, recuperando o dom 
da graça: voltariam a ser fi-
lhos de Deus e herdeiros do 
céu, ainda que sem recuperar 
os dons preternaturais.

2. Ao longo da história, 
Deus recorda a promessa que 
fez a Adão e Eva.

Para que os homens não 
se esqueçam de que ia enviar 
ao mundo um Salvador, Deus 
recorda-lhes, com frequên-
cia, essa promessa, por meio 
de Abraão, Jacob, Moisés, 
David.... São os Profetas, 
sobretudo, que falam do 
Messias, do Salvador que 
virá: Isaías (7,14) proclama 
que nascerá de uma "vir-
gem"; Miqueias (5,2) assi-
nala inclusivamente onde vai 
nascer: em "Belém".

3. O Salvador ou Messias 
é Jesus Cristo.

“Porque Deus amou de tal 
modo o mundo que lhe deu 
Seu Filho Unigênito" (João 
3,16). 

O Senhor chama-se Jesus, 
que quer dizer "Salvador". 
O arcanjo São Gabriel disse 
assim a São José: A Virgem 
"dará à luz um filho, ao qual 
porás o nome de Jesus, por-
que Ele salvará o Seu povo 
dos seus pecados" (Mateus 
1,21).

4. Jesus Cristo é verda-

deiro Deus.
Porque Ele no-lo disse e 

porque o demonstrou com as 
suas obras. Disse-nos: “Eu 
e o Pai somos uma mesma 
coisa; quem me vê a mim vê 
o Pai; ninguém conhece o Pai 
senão o Filho". 

Jesus Cristo cura os mu-
dos, os cegos, os leprosos...; 
ressuscita o seu amigo Láza-
ro, o filho da viúva de Naín...; 
perdoa os pecados...; e fazia 
tudo isto pela sua própria vir-
tude e poder, porque é Deus.

5. A ressurreição de Cris-
to, a maior prova de que é 
Deus.

Jesus Cristo morreu ver-
dadeiramente e ressuscitou 
também, de verdade. Apare-
ceu repetidas vezes aos seus 
discípulos, e estes o teste-
munharam. Os seus inimigos 
queriam ocultar esta prova da 
sua divindade (cfr. Mateus 
28,11-15).  A ressurreição de 
Cristo é a maior prova de que 
é Deus, pois ressuscitou pela 
sua própria virtude.

6. Jesus Cristo é verdadei-
ro homem.

Jesus Cristo é igual a nós, 
menos no pecado e no erro. 
Teve mãe como nós temos; 
trabalhou com as suas mãos; 
teve fome e sede, comia e be-
bia; cansava-se; teve amigos 

e chorou, quando morreu o 
seu amigo Lázaro; alegrava-
se com os seus discípulos, 
com as crianças...

Jesus Cristo é, não apenas 
perfeito Deus, mas também 
perfeito homem.

7. Jesus Cristo vive e é 
nosso modelo.

Jesus Cristo venceu a 
morte, ressuscitou e subiu 
ao céu. Como Deus, está em 
toda a parte e tudo vê e ouve. 
Jesus Cristo está no céu e na 
Eucaristia. Podemos falar 
com Ele: escuta-nos e fala-
nos, não com palavras, mas 
sim ao nosso coração. Temos 
que aprender de Jesus. Ele 
próprio disse: “Eu sou o ca-
minho, a verdade e a vida“ 
(João 14,6).

8. É preciso conhecer e 
tratar Jesus.

Devemos cultivar a ami-
zade com Jesus. Se quiser-
mos tratar com Ele, nós o 
encontraremos no evange-
lho, na oração e no sacrário.

Propósitos de vida cristã
Lê todos os dias o Evan-

gelho durante uns minutos, 
para conhecer melhor a vida 
e doutrina de Jesus.

Faz uma breve visita ao 
Santíssimo no Sacrário para 
estares com Cristo, realmen-
te presente.
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Creluz desenvolve o projeto 
ligado nas escolas

INICIATIVA

Em parceria com o Grupo 
Ideias, através do Programa 
de Eficiência Energética 
(PEE), neste ano de 2016 o 
Grupo Creluz promoverá o 
projeto Ligado nas Escolas. 
No último dia 04, em Pi-
nhal, na sede da Fundaluz, 
aconteceu um encontro de 
Sensibilização com os diri-
gentes das Escolas das Rede 
Municipais e Estadual de 
Ensino, localizadas nos 09 
municípios onde a ação será 
desenvolvida. O projeto con-
templa os municípios onde a 
Creluz atende as áreas rurais 
e urbanas e será desenvolvi-
do do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental.

No encontro, os partici-
pantes puderam conhecer 
o novo projeto de cunho 
educacional, que irá con-
templar aproximadamente 

77 escolas, capacitando 100 
professores e beneficiando 
um número estimado de 7 
mil alunos. Para o êxito do 
projeto, todos os educadores 
serão capacitados para que se 
tornem agentes multiplica-
dores dos conceitos de uso 
eficiente e seguro da energia 
elétrica, por meio das ativi-
dades previstas na metodolo-
gia Procel Educação.

A expectativa é envolver 
professores e alunos da edu-
cação básica de forma direta, 
bem como suas famílias e as 
comunidades do entorno de 
forma indireta, disseminan-
do informações sobre o uso 
racional da eletricidade, com 
o objetivo de reduzir o des-
perdício de energia elétrica 
em suas residências.

Durante a capacitação, 
serão distribuídos kits com 

materiais didáticos e jogos 
lúdico-educativos para o cor-
po docente e discente. Have-
rá também a realização do 
Concurso Cultural “A Minha 
Energia”, que visa promover 
e estimular o desenvolvi-
mento de trabalhos escolares 
sobre a ótica da eficiência 
energética, com premiações 
para os vencedores.

O presidente da Creluz, 
professor Elemar Battisti, 
esteve presente na abertura 
do encontro e destacou várias 
ações educativas, sociais e 
ambientais que a Coopera-
tiva promove diariamente 
em parceria com entidades e 
escolas, somando-se a mais 
esta iniciativa. A palestra de 
apresentação do projeto foi 
ministrada pela analista do 
Grupo Ideias, Iara Marcelino 
dos Santos.

DOM ANTONIO CARLOS ROSSI KELLER
PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓ-

LICA
BISPO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS 

A todos os que o presente

EDITAL

virem, saudação, paz e bênção no Senhor.
Fazemos saber que desejando abraçar o estado eclesiástico e 

habilitar-se para a admissão à Sagrada Ordem do Presbiterato, 
Diác. ÂNDERSON PELIZARI, nascido na Paróquia de NOS-
SA SENHORA DOS NAVEGANTE DE RODEIO BONITO/
RS, Diocese de FREDERICO WESTPHELEN, aos 25 de FE-
VEREIRO de 1991, com 24 anos de idade, batizado na Paróquia 
de NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DE RODEIO 
BONITO/RS, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN, filho 
de EDMILSON PEDRO PELIZARI e de MARISTELA INÊS 
PELIZARI, residentes e domiciliados na Paróquia de NOSSA 
SENHORA DOS NAVEGANTES DE RODEIO BONITO/
RS, segundo o cân. 1051, 2º do Código de Direito Canônico, 
mandamos que se publique o presente Edital no Boletim Oficial 
de nossa Diocese, o «Jornal Luz e Alegria». E outrossim, a 
todos os fiéis que souberem de algum impedimento que obste 
ao candidato receber a Sagrada Ordem, está, de consciência, 
obrigado a manifestar ao Pároco do lugar onde tem domicílio 
ou a nós diretamente a existência do mesmo, dentro do prazo 
de quinze dias a contar da data da publicação do Boletim. O 
Chanceler ateste, no verso deste mesmo Edital, assim o haver 
cumprido, colocando seu selo.

Dado e passado nesta Sede Episcopal, aos oito dias do mês 
de setembro do ano santo do Senhor de dois mil e dezesseis.

+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS

Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Cúria de Frederico Westphalen/RS

Protocolo n. 88/16
Reg. nº 01 fls nº 160
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Pequeninos de Jesus
Assinado acordo de 

cooperação

Convencidos de que a 
promoção e a defesa dos 
direitos da criança e do ado-
lescente resultam do esfor-
ço e da união de todos, 11 
organizações – incluindo 
a Pastoral da Criança – se 
reuniram na sede da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), em Brasí-
lia, para firmar o “Acordo de 
cooperação pela dignidade e 
direitos das crianças e ado-
lescentes brasileiros”. O ter-
mo foi assinado na manhã do 
dia 16 de setembro de 2016 
(sexta-feira) e é válido até 31 
de dezembro de 2018. Esta 
união está sendo chamada 
de “Mesa Pro Bice Brasil”.

De acordo com o mate-
rial de base do acordo, este 
tem por objetivo “valorizar 
o trabalho em conjunto das 
instituições católicas na-
cionais e internacionais”. E 
também “contribuir para a 
construção de um novo con-
ceito de cidadania, pautado 
no respeito à dignidade e a 
promoção, defesa e garantia 
dos direitos de cada criança e 
adolescente, atuando nas po-
líticas públicas, na educação 
e na participação da criança 
e do adolescente, como eixos 
principais, promovendo a 
cultura inclusiva para a dig-
nidade e direitos das crianças 
e adolescentes, mediante 
estratégias de diálogo entre 
gerações e o exercício dos 
direitos”.

As outras dez organi-
zações participantes da 
iniciativa são: Associação 
Nacional de Educação Ca-
tólica (ANEC); Bureau In-
ternacional Catholique de 
l’Enfance (BICE) – de Paris, 
França; Cáritas Brasileira; 
Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB); Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB); Pastoral do 
Menor; Rede Jesuíta Brasil; 
Rede La Salle; Rede Sale-
siana Brasil; União Marista 
do Brasil (UMBRASIL). 
Todas com a missão de re-
novar, permanentemente, a 
vivência do compromisso 
com a dignidade das crianças 
e adolescentes, por meio do 
serviço educativo, pastoral, 
promocional e de proteção, 
defesa e garantia de seus 
direitos.

O público-alvo da atua-
ção são gestores de políticas 
públicas, Conselhos Fede-
rais, Estaduais e Municipais, 
Fóruns, organizações da 
sociedade civil e autoridades 
ligados à temática – procu-
rando reconhecer e consoli-
dar práticas desenvolvidas.

Durante a cerimônia de 
assinatura do acordo, tam-
bém foi realizada uma ho-
menagem ao senhor Olivier 
Duval, presidente do BICE 
desde 2003, e sua esposa 
Maria Jose.

Fonte:  Pastoral  da 
Criança Nacional
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Meus amigos e 
minhas amigas!

Todas as verdades de 
nossa  fé são fonte de graça, 
de alegria para nós.

Saber assim quanto Deus 
cuida de nós seus filhos e 
filhas, acompanha-nos. É um 
amor previdente que se an-
tecipa a nós. E quando então 
mergulhamos na Redenção 
de Cristo, quando mergu-
lhamos no seu sacrifício, 
quando mergulhamos na sua 
paixão, quando mergulha-
mos neste supremo ato de 
amor. Aí estamos no Coração 
da Graça de Deus. 

A pergunta do Compên-
dio do Catecismo da Igreja 
Católica diz o seguinte: 

PORQUE JESUS  CHA-
MA OS SEUS DISCÍPU-
LOS A TOMAR A CRUZ 
DELES?

Chamando os discípulos a 
tomar a sua Cruz e a segui-lo, 
isto vemos em Mateus 16,24. 
“Se alguém quiser me seguir, 
tome a sua Cruz e me siga.”

Jesus quer associar ao 
seu sacrifício àqueles que 
são os primeiros a serem be-
neficiados por Ele. Portanto 

Porque Jesus chama os seus 
discípulos a tomar a Cruz deles?

Jesus não apenas nos salva, 
eu diria assim à distância, 
de longe. Mas quer que nós 
entremos neste processo, que 
nós participemos com Ele da 
redenção.

Paulo vai dizer “Que é 
preciso completar, em nossa 
carne o que falta à Paixão 
de Cristo”. Cristo quer que 
participemos deste seu gesto 
Salvador, ajudemos, colabo-
remos. Temos esta graça de 
colaborar para a salvação de 
outros. 

Interessante à maneira de 
agir de Deus. O Pai não nos 
deu um mundo pronto. Deu 
um mundo incompleto e dis-
se: “Dominai a terra e sub-
mete-ia”. O Filho, claro que 
a sua redenção é completa, 
mas nos deu a graça de parti-
cipar com Ele da redenção do 
mundo, levando a nossa Cruz 
com amor. Unindo-nos à sua 
Paixão, unindo-nos neste seu 
gesto expiatório de entrega, 
de obediência ao Pai.

E o Espírito Santo vai 
fazer o mesmo no campo 
da santificação. Vai querer 
a nossa colaboração para a 
santificação do mundo. 

Deus, portanto, trata-nos 
de uma maneira única, adul-

ta, como seus sócios, seus 
colaboradores. Não é aquele 
Pai que olha aqueles filhos 
lá de cima.

Mas é aquele Pai que 
abraça, é aquele Pai que quer 
que nós nos unamos a Jesus, 
no seu gesto salvador.

Que graça isso, podermos 
ser  corredentores com Cris-
to. Claro que todo o mérito 
é dele. Claro que Ele não 
precisaria de nada disso. 
Claro que o Senhor poderia 
ter criado o mundo sem nós. 
Claro que o Senhor poderia 
ter salvado o mundo sem nós. 
Claro que o Senhor poderia 
ter santificado o mundo sem 
nós. Mas Ele nos quer como 
participantes ativos. Chamou 
o seu Filho e no seu Filho 
chama a nós.

Bendito o Pai da Miseri-
córdia que nos trata de uma 
maneira tão adulta. Tão boni-
ta. Tão participante, a ponto 
de podermos carregando a 
Cruz ajudar a Cristo nesta 
extraordinária obra da reden-
ção da humanidade.

Para que você leve a sua 
Cruz com amor e colabore 
neste Processo de salvação 
façamos a Oração de Divina 
Misericórdia.

DOM ANTONIO CARLOS ROSSI KELLER
PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA
BISPO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

A todos os que o presente

EDITAL
virem, saudação, paz e bênção no Senhor.
Fazemos saber que desejando abraçar o estado eclesiástico e 

habilitar-se para a admissão à Sagrada Ordem do Presbiterato, 
Diác. MAURÍCIO PAULO MOSKVA, nascido na Paróquia 
de SANTO ANTÔNIO- CATEDRAL DE FW/RS, Diocese 
de FREDERICO WESTPHALEN/RS, aos 29 de MARÇO de 
1990, com 26 anos de idade, batizado na Paróquia de SANTO 
ANTÔNIO – CATEDRAL DE FW/RS, aos 06 de MAIO de 
1990, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN/RS, filho 
de BENEDITO PAULO MOSKVA e de LURDE MARIA 
MOSKVA, residentes e domiciliados na Paróquia de SANTO 
ANTÔNIO – CATEDRAL FW/, segundo o cân. 1051, 2º do 
Código de Direito Canônico, mandamos que se publique o 
presente Edital no Boletim Oficial de nossa Diocese, o «Jornal 
Luz e Alegria». E outrossim, a todos os fiéis que souberem de 
algum impedimento que obste ao candidato receber a Sagrada 
Ordem, está, de consciência, obrigado a manifestar ao Pároco 
do lugar onde tem domicílio ou a nós diretamente a existência 
do mesmo, dentro do prazo de quinze dias a contar da data 
da publicação do Boletim. O Chanceler ateste, no verso deste 
mesmo Edital, assim o haver cumprido, colocando seu selo.

Dado e passado nesta Sede Episcopal, aos oito dias do mês 
de setembro do ano santo do Senhor de dois mil e dezesseis.

+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS

Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Cúria de Frederico Westphalen/RS

Protocolo n. 89/16
Reg. nº 01 fls. nº 160
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Seja um doador e apoiador da Pastoral da 
Pessoa Idosa da nossa Diocese. Faça a sua 

doação de qualquer valor na seguinte conta: 

Banco do Brasil
Agência: 0680
Conta: 26926-3

Nos ajude a continuar este belo trabalho junto 
aos nossos idosos!

A Pastoral fundada no 
fim do mês de julho de 2014 
iniciou sua visitação em 
setembro de 2014, com 06 
líderes visitando 54 idosos, 
em Novembro de 2015 surgi-
ram mais lideres e iniciaram 
a visitação em Janeiro de 
2016, atingindo em torno de 
60 idosos, incluindo algumas 
comunidades do interior.

No dia 02 de setembro 
celebramos os dois anos de 
atividades com uma missa 
celebrada pelo Pe. Charles 
Borges Gonçalves e prepara-
da pelo grupo de lideres com 
a participação dos idosos e 
a comunidade. Foi um mo-
mento de glorificar a Deus 
pelo relevante trabalho frente 
aos nossos idosos, principal-
mente os mais debilitados.

A PPI integrada com a 
Assistência Social e CRAS 
do município desde 2015 
participam dos encontros de 
integração promovidos pela 
Assistência Social uma vez 
por mês, no Centro de Con-
vivência, onde participam as 
lideres e os idosos onde são 

Novo Barreiro: Pastoral 
comemora dois anos de 

atividade

realizadas palestras, exercí-
cios e recreação.

No dia 05 de setembro vi-
sitamos o Asilo São Vicente 
de Paulo em Palmeira das 
Missões onde conhecemos 
e convivemos algumas horas 
com os idosos que lá moram. 
Onde fomos recebidos com 
muito carinho por todos os 
idosos e pela enfermeira 
chefe que nos explicou como 
tudo funciona. Rezamos, 
cantamos e partilhamos o 
lanche com os idosos. E 
também fizemos a visita aos 
idosos que estão em seus 
quartos acamados. Nessa 
visita podemos ver como se 
pode conviver muito bem 
com outras pessoas mesmo 
cada um com suas diferen-
ças. 

Agradecemos a Deus que 
nos ilumina para continuar-
mos firmes na missão que 
nos confiou. E também reza-
mos para que continue a en-
viar mais líderes a caminhar 
conosco.

Escrito por: Nelsi M. F. 
Tonello

Por inspiração Divina, 
anualmente, em setembro, 
mês da Bíblia, dedicado à 
Palavra de Deus, acontece a 
Caminhada Bíblica, rumo ao 
Santuário do Senhor Bom Je-
sus, localidade de Espinilho. 
Caminhada que há 42 anos 
iniciou com um pequeno 
grupo de 25 jovens, inspi-
rados pelo Espírito Santo, 
cheios de entusiasmo e sede 
de aprender e compreender 
a Palavra de Deus. Era o 
Grupo de Jovens UJC. Hoje, 
2016, assistimos emociona-
dos mais de 8 mil pessoas fa-
zendo o mesmo trajeto, com 
o mesmo ardor e devoção.

Mais de 08 mil pessoas 
desafiaram seus limites e 
percorreram 9 quilômetros, 
rezando, refletindo, cantan-
do, para chegar à primeira 
capela da região e ali rezar, 
pagar promessas, assistir a 
santa missa.

Na caminhada presencia-
mos a superação, o amparo 
dos familiares, o braço ami-
go sustentando cada um, não 
permitindo que ninguém de-
sanimasse. Lembrando-nos 
uma passagem do Evangelho 
de Marcos capítulo 9-22,24 
“Se podes fazer alguma coi-
sa, tem compaixão e ajuda-
nos”. 23 Jesus disse: “Se 
podes…? Tudo é possível 
para quem crê”. 24 Imedia-
tamente, o pai do menino 
exclamou: “Eu creio, mas 
ajuda-me na minha falta de 
fé”.  A nossa fé é grande, mas 
falha muitas vezes. Somos 
humanos e frágeis. É preci-
so, então, sentir e presenciar 
momentos como esse, que 

SETEMBRO

Caminhada Bíblica em 
Palmeira das Missões

superam nossa inteligência 
e compreensão. A doença, 
a fragilidade, não impediu 
os caminheiros a prosseguir 
o caminho. Vimos famílias 
com seus filhos de colo, 
filhos pequenos, unidos per-
correndo os quilômetros. As 
pessoas descalças, pés ma-
chucados sem desistir, com 
bengalas sendo amparados 
por familiares, e a senhora de 
joelhos que percorreu desde 
a entrada do Santuário até a 
Capela, as vezes enxugando 
o rosto, pelas lágrimas de 
dor ou superação, do lado 
alguém acompanhando para 
dar força.

Como não sentir Deus? 
Como não ver Deus em cada 

ação, em cada gesto? Como 
não amar Deus que faz-se 
presente e se revela através 
das ações de nossos irmãos? 
Como não amar Deus que 
se fez homem e veio para 
perto de nós em seu filho 
Jesus? Quantas graças foram 
alcançadas? Quantas orações 
foram ouvidas? Quantos 
encontros com Deus que é 
amor e misericórdia?

Deus estava presente em 
cada um, e foi Ele quem nos 
segurou para não cair na 
estrada e não desistir. Esta-
va presente nas 73 crianças 
que emocionaram o público 
montando os Livros da Bí-
blia Sagrada. Na linda cele-
bração, na sábia pregação, 
nos sacerdotes, no coral, nos 
ministros, nos organizadores 
que carinhosamente prepara-
ram os caminhos. Nos cami-
nheiros de nosso municípios 
e de municípios vizinhos, 
nos meios de comunicação. 

O Pároco Pe Paulo Ro-
drigues, Pe Nildo Moura, Pe 
João Antuerpen, Pe Joel Tas-
so e Padre Luciano Rosseto 
celebraram a santa Missa. 
Após a missa, aconteceu o 
almoço e a tarde os jovens 
participaram de uma gin-
cana.

Fonte: Pascom
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10 ensinamentos de Padre 
Pio para “sacudir” sua vida

Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, o Padre Pio 
de Pietrelcina foi o primeiro sacerdote a ter impresso sobre o 
seu corpo os estigmas da crucificação. Ele é conhecido em todo 
mundo como o “Frei” estigmatizado.

O Padre Pio, a quem Deus deu dons particulares e carismas, 
se empenhou com todas as suas forças pela salvação das al-
mas. Os muito testemunhos sobre a grande santidade do Frei, 
chegam até os nossos dias, acompanhados de sentimentos de 
gratidão. Suas intercessões providencias junto a Deus foram 
para muitos homens causa de cura do corpo e motivo de reno-
vação do espírito.

Alguns ensinamentos de Padre Pio que irão “sacudir” sua 
vida:

1. Não se preocupe com o amanhã. Faça o bem hoje.
2. Se Jesus nos faz assim felizes na Terra, como será no Céu?
3. Se o temor o deixa angustiado, exclame como São Pedro: 

“Senhor, salve-me!” Ele lhe estenderá a mão: aperte-a com 
força e caminhe alegremente”.

4. Procure fazer sempre melhor: hoje melhor do que ontem, 
amanhã melhor do que hoje.

5. Se o demônio não dorme para nos perder, Nossa Senhora 
não nos abandona nem um instante sequer.

6. Quando desperdiça o tempo, você despreza o dom de 
Deus, o presente que Ele, infinitamente bom, abandona ao seu 
amor e à sua generosidade.

7. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam 
para sua colmeia apenas mel e cera. Que, por meio de sua 
conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, 
humildade e piedade.

8. Faça sempre o bem, assim dirão: “Este é um cristão”. 
Suporte tribulações, enfermidades e dores por amor a Deus e 
pela conversão dos pobres pecadores.

9. Um convertido exprimiu o receio de tornar a cair. Padre 
Pio disse-lhe: “Eu estarei com você. Você poderia pensar, meu 
filho, que eu deixaria recair uma alma que levantei? Vá em paz 
e tenha confiança!”

10. Quem tem tempo não espera pelo tempo. Não deixemos 
para amanhã o que podemos fazer hoje. As sepulturas trans-
bordam de boas ações deixadas para depois… E, além disso, 
quem nos diz que viveremos até amanhã? Escutemos a voz de 
nossa consciência, a voz do real profeta: “Se ouvirdes a voz do 
Senhor hoje, não queirais fechar vossos ouvidos”. Devemos 
renascer e acumular somente as riquezas que nos pertencem, 
lembrando de que somente o instante que escapa está sob nosso 
domínio. Não podemos intercalar tempo entre um instante e 
outro, pois esse não nos pertence.

Livro - Falando com Jesus: Orações Pós 
Comunhão

Neste livro reunimos orações inspiradas de Irmã Luiza Te-
cilla ao longo dos anos, na presença real de Jesus. São orações 
profundas, de ação de graças, feitas após a Santa Comunhão.

Este livro é simples e ao mesmo tempo profundo. Por essa 
razão, acreditamos que sua leitura fará grande diferença na sua 
vida. É um livro para ser levado no bolso e aberto diante de 
Jesus, após o grande momento Eucarístico da santa Missa ou 
durante sua visita de Adoração a Jesus no Sacrário.

O livro pode ser aberto de forma espontânea, em qualquer 
página, para uma oração singela ou, ainda, partindo da primeira 
à última oração de forma sequencial.

Para alertar o povo de Jerusalém da destruição de sua cidade, 
Jeremias abandona sua família. Mesmo perseguido e chamado 
de traidor pelo povo judaico, o profeta não abandona a cidade e 
testemunha sua invasão e aprisionamento do povo pelos persas. 
Para alertar o povo de Jerusalém da destruição de sua cidade, 
Jeremias abandona sua família. Mesmo perseguido e chamado 
de traidor pelo povo judaico, o profeta não abandona a cidade e 
testemunha sua invasão e aprisionamento do povo pelos persas.

Filme - Jeremias

Intenções do Papa para outubro: 
jornalistas e as missões

O Santo Padre pede ao 
Apostolado de Oração para 
que reze, neste mês de outu-
bro, pela seguinte intenção 
Universal: “Para que os jor-
nalistas, no desempenho da 
sua profissão, sejam sempre 
animados pelo respeito pela 
verdade e por um forte sen-
tido ético”.

Jornalistas
Junto com o Apostolado 

da Oração, rezamos, neste 
mês, a Deus pelos agentes 
de comunicação, para que 
a técnica favoreça melhores 
condições de comunicação, 
difusão de notícias e experi-
ências de vida.

O Papa espera, mediante 
as nossas orações, tocar o 
coração dos jornalistas, para 
que transmitam a verdade 
sem interferências dos inte-
resses mesquinhos dos maus 
políticos e de uma economia 
sem ética; que cada comu-

nidade cristã se sinta cada 
vez mais entusiasmada a 
anunciar o Evangelho com 
alegria.

Por isso, todos são con-
vidados a ler criticamente as 
notícias, pesquisando as suas 
fontes e percebendo que inte-
resses as movem; denunciar 
práticas jornalísticas, que 
vão contra a dignidade da 
pessoa, contra a vida e contra 
a verdade.

Evangelização
Além da “intenção Uni-

versal”, o Papa pede ao 
Apostolado da Oração e a 
toda a Igreja no mundo para 
rezar também por intenção 
da Evangelização. “Para 
que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as 
comunidades cristãs a alegria 
e a responsabilidade de anun-
ciar o Evangelho”.

O Dia Mundial das Mis-
sões, que será celebrado no 

4º domingo deste mês de 
outubro, tem o intuito de 
despertar, em cada cristão, 
a paixão e o zelo de levar o 
Evangelho ao mundo inteiro.

Com efeito, na sua Men-
sagem para o Dia Mundial 
das Missões, Papa Francis-
co diz: “Não nos deixemos 
roubar a alegria da evan-
gelização! Convido-lhes 
a mergulhar na alegria do 
Evangelho e nutrir um amor 
capaz de iluminar a sua vo-
cação e missão.

“A Maria, modelo de 
uma evangelização humilde 
e jubilosa, escreveu ainda 
Francisco, elevemos a nossa 
oração, para que a Igreja se 
torne uma Casa para mui-
tos, uma Mãe para todos os 
povos e possibilite o nasci-
mento de um mundo novo”. 
Assim, com o Papa, sejamos 
missionários da paz, da espe-
rança e da alegria.
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 No ultimo dia 24 de 
setembro, de 2016, a Área 
Pastoral de Santo Augusto, 
realizou um recolhimento 
para os MECES (Ministros 
Extraordinários da Comu-
nhão Eucarística). 

O encontro foi realizado 
na Paróquia Santo Antonio 
de Coronel Bicaco, e teve 
inicio às 9h e se estendeu até 
às 15h20min. 

Pela parte da manhã, o 

SANTO AUGUSTO

Área Pastoral realiza 
recolhimento dos MECEs

recolhimento foi conduzido 
pelo Pe. Jocemar Fontana, 
onde o mesmo, após ter 
conduzido o momento de 
oração e acolhida, trabalhou 
os temas da reflexão espi-
ritual. Pe. Jocemar refletiu 
com os MECES, os temas: 
A oração: Um manancial de 
paz e um segundo momento 
de reflexão, tratou do tema: 
Segundo o padre é preciso 
ser semeadores da paz e da 

alegria. Ao meio-dia foi ser-
vido um almoço de confra-
ternização no salão paroquial 
e às 14h foi celebrada a Santa 
Missa de encerramento do 
encontro. 

A Santa Missa foi pre-
sidida pelo Pe. Mauricio 
Karpinski de Campo Novo 
e concelebra José Manoel 
Motta e padre Jocemar Fon-
tana. Este dia de encontro foi 
muito proveitoso para todos.

Durante o dia 24 de se-
tembro, centenas de pessoas 
estiveram reunidas no Cine 
Floresta em Frederico Wes-
tphalen para a 2ª etapa do 
Curso de Liturgia. O tema 
abordado neste dia foi “As 
partes da missa” e foi asses-
sorado pelo Padre Alexander 
Mello Jaeger.

Segundo o Padre Alexan-
der, a formação busca levar 
algumas questões relativas 
a Liturgia ao conhecimento 
dos leigos que fazem parte 
das equipes de liturgia e 
cantos.

Dom Antonio Carlos Ros-
si Keller também esteve 
presente durante a manhã e 
falou sobre a importância da 
Liturgia e das pessoas que a 
conduzam. “Quem trabalha 

LITURGIA

Formação trabalha “Partes da Missa”

com a Liturgia deve ser, 
acima de tudo, uma pes-
soa humilde. Nós podemos 
ter muitas ideias de como 
celebrar a Missa, mas não 
colocamos em prática, pois 

sabemos que devemos obe-
decer o que a Igreja nos fala” 
destacou o bispo.

O encontro foi promovido 
pela Comissão Diocesana de 
Liturgia. 

O Movimento Apostólico 
de Schoenstatt da Diocese 
de Frederico Westphalen 
promove neste ano a 13ª Ro-
maria ao Santuário de Scho-
enstatt no próximo dia 16 de 
outubro. Todos os ramos do 
movimento têm ajudado na 
preparação deste momento 
o que mostra o comprometi-
mento com a causa do Reino 
Mariano do Pai e caráter fa-
miliar da Obra fundada pelo 
Padre José Kentenich.

A programação inicia no 
dia 12 de outubro, com a 
abertura do tríduo às 09h na 
Catedral Santo Antônio. No 
dia 13 o tríduo segue, desta 
vez no Santuário às 20h. Na 
noite do dia 14 de outubro 
programação contará com 
confissões a partir das 19h. 
O tríduo também será às 20h 
no Santuário e em seguida 
haverá uma peregrinação até 
a Catedral para que os mem-
bros do Movimento possam 
passar pela Porta Santa e re-
ceber a Indulgência Plenária 
do Ano da Misericórdia. 

Também será feito neste 
dia o descerramento de uma 
placa comemorativa alusiva 
aos 40 do movimento de 
Schoenstatt na Diocese.

SCHOENSTATT

Movimento promove 13ª 
Romaria ao Santuário

Segundo a Irmã Elisa, 
assessora do movimento de 
Schoenstatt os membros do 
Movimento de Schoenstatt 
já vem realizando a sua pre-
paração espiritual há muito 
tempo. Essa entrega espiritu-
al acontece, principalmente 
através dos oferecimentos ao 
Capital de Graças, que são 
pequenos sacrifícios ofere-
cidos com amor a Mãe Três 
Vezes Admirável.

No dia 16 de outubro a 
programação inicia às 09h 
com a saída da Romaria, 
partindo da Capela do Bairro 
Aparecida até o Santuário. A 
partir das 10 inicia a Santa 
Missa celebrada por Dom 
Antonio Carlos Rossi Keller. 
Ao meio será servido almoço 
no Ginásio do Bairro Apa-
recida. Às 14 horas haverá 
formação para os coordena-
dores e missionários da Mãe 
Peregrina de Schoenstatt. 

Alguns missionários que 
fizeram a devida prepara-
ção, selarão sua Aliança de 
Amor com a Mãe Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt e 
em seguida haverá o envio 
e reenvio das Imagens Pe-
regrinas, que deverão trazer 
consigo.
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Depois de muito traba-
lho e esforço econômico, 
da parte de todos os fiéis da 
nossa diocese, finalmente 
podemos contar com nossa 
casa de retiro e de forma-
ção. Antigamente era cha-
mada a casa de retiro como 
“Centro de Pastoral”, devi-
do à reforma e repensando 
a finalidade da casa nova, 
foi decidido dar um novo 
nome para o então Centro 
de Pastoral, passando a ser 
chamando de “Centro dio-
cesano de Formação Bom 
Pastor”.

A motivação para es-
colher este nome tem um 
significado muito profundo, 
pois se discutiu a finalidade 
da nova casa e o que ali será 
realizado. Considerando 
as diversas atividades que 
se busca desempenhar na 
nova casa, pensou-se, não 
só em atividade pastoral 
como também em ativida-
des formativas, por exem-
plo: cursos de teologia para 
leigos, cursos de ministros, 
coroinhas, entre outros. 

Daí a necessidade de 
mudar o nome, de um con-
ceito restrito e limitado 
que é o de Centro de Pas-
toral, para um conceito 
mais abrangente que é o de 
Centro Diocesano de For-
mação, para significar que 
não é só uma casa onde os 
movimentos e as pastorais 
utilizam mais sim uma casa 
para a formação integral do 
cristão católico e fieis do 
nosso território diocesano. 
Não só treinamentos de 
agentes pastorais, também 
escolas de formação em 
todos os âmbitos e campos 
possíveis, para fazerem os 
fieis desta Igreja Particular 
cumprirem com mais eficá-
cia a sua missão, dada por 
Cristo.

Neste caso resta explicar 
a parte final do nome; “Bom 
Pastor”, na Sagrada Escritu-
ra a figura do Bom Pastor é 
uma figura que acolhe, que 

CONCRETIZAÇÃO

Centro Diocesano de Formação Bom pastor, 
um sonho feito realidade

não só acolher, mas também 
vai ao encontro da ovelha 
perdida, a conduz pelos 
prados seguros e a salva dos 
predadores e mercenários.

 Neste sentido, o centro 
de formação tem estas mes-
mas finalidades, acolher, 
conduzir a apriscos seguros 
longe das doutrinas errône-
as, longe dos mercenários 
que buscam desviar o povo 
de Deus e fazer com que 
eles se desviem do abraço 
seguro do Bom Pastor. Daí 
surgir o nome, um nome 
não original, mas que car-
rega em si todo o signifi-
cado e força, expressando 
tudo quanto o novo Centro 
Diocesano de Formação 
quer ser para cada fiel desta 
diocese.

Alegremo-nos irmãos e 
irmãs por mais esta nova 
conquista, porque todos 
nós, cada um dos membros 
desta Igreja particular, fez 
e continua fazendo parte 
desta historia de amor bem 

unido ao nosso Bispo, aos 
nossos padres e juntos ca-
minhamos rumo ao céu, 
com este novo instrumento 
de salvação que foi que é e 
continuara sendo mais um 
dedo de Deus para que to-
dos tenham vida e vida em 
abundância. 

Agradecemos a S.E. R 
Dom Antonio Carlos Rossi 
Keller pela iniciativa em 
motivar a reforma desta 
casa, aos padres da diocese, 
por terem motivado seus 
paroquianos a colabora-
rem economicamente para 
que este sonho se tornasse 
realidade, como de fato se 
tornou . 

Principalmente agra-
decemos cada alma que 
ajudou com suas orações, 
com seus bens econômicos 
e de diversas outras for-
mas, devemos comemorar, 
a generosidade do povo 
gaúcho, que na sua simpli-
cidade, sempre escolhe dar 
a melhor parte a Cristo, pois 

sabem que esta parte nunca 
lhes será tirado.

A Deus nosso mais pro-
fundo agradecimento por 
não deixar em nenhum 
momento que nossas es-
peranças e confianças na 
providencia esmorecesse, 
mesmo naqueles momentos 
difíceis que parecia que o 
dinheiro não ia alcançar. 

Agradecemos Cristo por 
nos inspirar com o Seu 
Espirito Santo a tomar as 
decisões corretas no mo-
mento da reforma. A Nossa 
Senhora a companhia de 
mãe amorosa e inspirado-
ra, animadora para que em 
meio aos afazeres mate-
riais nos fazia ver os frutos 
espirituais que desta obra 
emanaria.

Côn. Carlos Alberto 
Pereira Da Silva

Considerando as diversas atividades que se busca desempenhar na nova casa, pensou-se, não só em atividade pastoral como também 
em atividades formativas
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A imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida está pe-
regrinando na diocese de 
Frederico desde o mês de 
janeiro e no dia 27 de novem-
bro acontecerá em Frederico 
Westphalen um momento 
para celebrarmos o encerra-
mento da peregrinação nas 
39 paróquias que formam a 
diocese de Frederico Wes-
tphalen.

A preparação e a orga-
nização da celebração está 
sobre a responsabilidade do 
Setor Jovem. Mas, sabemos 
que quando se trata de um 
evento diocesano precisamos 
contar com todos grupos, 
movimento e pastorais para 
melhor organizarmos e mo-
tivarmos as comunidades a 
participarem.

Já realizamos duas reu-
niões com alguns jovens e 
adultos no dia 07 de agosto 
e 11 de setembro no Cine 
Floresta em Frederico Wes-
tphalen. Após a realização 
dos trabalhos em grupos e 
reflexões organizamos algu-
mas ideias e sugestões que 
precisam ser aprofundadas 
e trabalhadas.

Existe uma forte indica-
ção de que o encontro seja 
realizado somente pela parte 
da tarde, das 15hs às 18hs. 
Dentro do espaço de 3hs de 
encontro foram sugeridas as 
seguintes atividades: Acolhi-
da na comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, caminhada 

NOSSA SENHORA APARECIDA

até a catedral com cantos 
marianos e a oração do Ter-
ço. Em frente da catedral 
teríamos uma palestra sobre 
a Espiritualidade Mariana, 
algumas apresentações musi-
cais com os grupos de jovens 
da diocese e o enceramento 
com a Santa Missa.

O grande trabalho dos 
grupos, movimentos e pas-
torais das paróquias está na 
organização dos fieis para 
participarem das atividades 
no dia 27 de novembro. Em 
relação as atividades e os 
horários ainda não estão con-
cretamente definidos, pois 
teremos ainda três reuniões 
para combinar e organizar. 
As datas das reuniões são as 

seguintes: 16 de outubro e 
13 de novembro sempre aos 
domingos às 14h:30min no 
Cine Floresta em Frederico 
Westphalen.

Também, sugeriu-se que 
as paróquias realizassem um 
tríduo preparatório com as 
seguintes datas e atividades: 
12 de setembro com a oração 
do Terço, 12 de outubro com 
a Santa Missa e 12 de No-
vembro com uma procissão 
luminosa.

Para as reuniões pro-
curem organizar na paró-
quia um casal e dois jovens. 
Contamos com a presença 
e a participação de todas as 
paróquias.

Padre Rudinei Negri

Dia 27 de novembro, 
marque esta data!

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 
devem ter atenção para não serem excluídas de ofício do regime 
tributário simplificado e diferenciado favorecido pelo Simples 
Nacional, por motivo de inadimplência.

Foi realizada no dia 26 de Setembro de 2016, em todo o terri-
tório nacional, a emissão de Ato Declaratório Executivo – ADE, 
que notifica as empresas optantes pelo Simples Nacional, que 
possuem débitos previdenciários e não previdenciários, com 
a Receita Federal (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

A contar da data de conhecimento do referido Ato de ex-
clusão, a pessoa jurídica terá um prazo de 30 (trinta) dias para 
a regularização da totalidade dos débitos (pagamento à vista, 
ou parcelamento, ou ainda, compensação).

A Receita Federal notificou 668.440 devedores, os quais 
respondem por dívidas que totalizam R$ 23,8 bilhões.

O ADE de exclusão estará disponibilizado para os con-
tribuintes exclusivamente através do Domicílio Tributário 
Eletrônico (DTE-SN), sistema em que todos os optantes pelo 
Simples Nacional são automaticamente participantes (ou seja, 
o contribuinte não irá receber uma carta da Receita Federal no 
endereço da empresa, comunicando a exclusão. Este procedi-
mento será feito eletronicamente, através do Sistema próprio 
da Receita). Os débitos motivadores da exclusão de ofício, 
estarão relacionados no anexo do Ato.

O teor do Ato de exclusão pode ser acessado pelo Portal do 
Simples Nacional ou pelo Atendimento Virtual (e-CAC), no 
endereço eletrônico da Receita Federal, mediante certificado 
digital ou código de acesso. O prazo para consultar o ADE é 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua disponibilização 
no DTE-SN, e a ciência por esta plataforma será considerada 
pessoal para todos os efeitos legais.

A pessoa jurídica que regularizar a totalidade dos débitos 
dentro desse prazo, terá a sua exclusão do Simples Nacional 
automaticamente tornada sem efeito, ou seja, a pessoa jurídica 
continuará no Simples Nacional, não havendo necessidade de 
comparecer à Agência da Receita Federal para adotar qualquer 
procedimento adicional.

A pessoa jurídica que não regularizar a totalidade de seus 
débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, será 
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1º 
de Janeiro de 2017.

Fonte: Receita Federal

Receita Federal notifica 

devedores do Simples

Ser criança, é ter no olhar o brilho do 
entusiasmo, e no coração, a sabedoria da 

inocência!
Nossa homenagem a todas as crianças 

deste Brasil, pela passagem do seu dia!
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Assessores partilham 
caminhada da juventude

No dia 28 de setembro, assessores diocesanos da evan-
gelização da juventude de 16 arquidioceses e dioceses que 
compõem o Regional Sul 3 da CNBB estiveram reunidos na 
sede regional, em Porto Alegre.

Depois de acolhida e leitura orante da Palavra de Deus os 
presentes partilharam a realidade da evangelização em cada 
diocese. Segundo dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta e 
referencial para a evangelização da Juventude, “a partilha da 
caminhada da evangelização da juventude serviu para nos ani-
mar mutuamente. Cada uma das suas experiências, na realidade 
própria de cada diocese, se percebe alegrias e desafios que nos 
motivam a caminhar”, destacou. 

Para a coordenadora do Serviço de Evangelização da 
Juventude, Ir. Zenilde Fontes, “o encontro teve por objetivo 
aprofundar o processo de evangelização da juventude da atra-
vés de um olhar para os históricos dos setores diocesanos e 
identificar as aprendizagens do caminho. Vimos o papel das 
assessorias diocesanas, olhamos o calendário das atividades 
da Igreja a nível nacional e regional. Tratamos também sobre 
o Plano Bienal “Em Missão a serviço da Vida”, falou.

A assessoria da Diocese de Novo Hamburgo, Bruna Vascon-
cellos, percebeu o crescimento e amadurecimento do processo 
realizado ao longo dos anos. “Senti que o trabalho com a ju-
ventude esta mais conciso e coeso em relação aos problemas 
que a gente tinha de comunicação e linguagem. Hoje já são 
superados e conseguimos nos entender melhor. Sinto a ma-
turidade do projeto que visam as ações para o ano de 2017”. 

Por fim, o bispo referencial acentua: “É uma caminhada em 
comum que faz bem para todos nós na busca de cuidar da vida 
de nossa juventude”, concluiu dom Adelar.

No dia 28 de Agosto no 
município de Derrubadas 
houve o 19 encontrão de 
Famílias. A participação do 
povo neste evento foi exce-
lente, pois o número de pes-
soas que estavam no Ginásio 
municipal de Derrubadas 
chegou a 900 pessoas. 

A área pastoral de Tenen-
te Portela, que inclui Mira-
guaí, Derrubadas, Tiradentes 
do Sul e Três Passos, fico 
muito feliz e se prepara para 
o 20 encontrão de Famílias 
em Tiradentes do Sul no ano 
de 2017. O Tema deste En-
contrão de Famílias em que 
aconteceu em Derrubadas 
teve como Base a Exorta-
ção Apostólica Pós-sinodal 
Amoris Laetitia sobre o amor 
na Família.

Tivemos na parte da ma-

DERRUBADAS

nhã uma palestra com o 
Monsenhor Leonir sobre o 
capitulo 8 desta exortação 
e a importância deste docu-
mento para a espiritualidade 
dentro da Família Católica. 
Também tivemos uma ou-
tra palestra com o Padre 
Ezequiel Dal Pozzo sobre a 
importância da oração dentro 
da Família e como as nossas 
escolhas de vida podem nos 
ajudar a ter um encontro 
pessoal e comunitario com 
Deus. 

Este encontrão de Famí-
lias no periodo da tarde teve 
o show do Padre Ezequiel 
e a Santa Missa celebrada 
pelo Padre Guido Taffarel e 
concelebrada pelos demais 
padres da Área Pastoral com 
uma boa participação das 
pessoas. A participação dos 

Padres neste encontro foi 
excelente e ficamos muito 
contentes com a participação 
de todas as Famílias neste 
encontro de Formação.

Estamos muito animados 
para o encontro do ano que 
vem em Tiradentes do Sul, 
muito convictos que irá ser 
muito melhor do que este 
ano. E Somos muito gratos 
pelo apoio do Nosso Bispo 
Dom Antônio. 

Este evento de formação 
nos mostra que a Família é a 
Igreja Doméstica que inves-
tir nesta Instituição Sagrada 
pode levar muitas pessoas 
para um verdadeiro encontro 
com Deus. 

Fonte: Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida de Te-
nente Portela

Encontrão de famílias reúne 
cerca de 900 pessoas

Abertas inscrições para 50ª edição dos Prêmios de Comunicação

As inscrições para os 
prêmios de comunicação da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
foram abertas no dia 19 de 
setembro, e se encerram no 
próximo 31 de dezembro. A 
edição 2016/2017 celebra o 
cinquentenário da iniciativa 
da CNBB que teve início em 
1967 ”. 

No correr das cinco déca-
das, também o Rádio, a Tele-

visão e a Imprensa também 
foram contemplados com o 
reconhecimento dos bispos 
e, na festa dos 50 anos, a 
Conferência cria um novo 
prêmio dedicado a trabalhos 
realizados no âmbito da 
internet.

Podem se inscrever pro-
fissionais ou não de comuni-
cação que tenham realizado 
obras nas quais realcem 
valores humanos e cristãos. 

Para o prêmio de Cinema, 
poderão concorrer em três 
categorias: curta, média e 
longa metragem. O prêmio 
de Rádio, o “Microfone de 
Prata”, tem as seguintes 
categorias à disposição dos 
profissionais: programas de 
jornalismo, entretenimento 
e religioso. Reportagem e 
Documentário são as duas 
categorias do prêmio “Clara 
de Assis” que é dado aos co-

municadores que apresentam 
trabalhos na Televisão. O 
prêmio de imprensa, “Dom 
Helder Câmara” é dado aos 
candidatos que publicam 
matérias jornalísticas em 
jornal e revista impressos. 
O prêmio criado por ocasião 
do cinquentenário, “Dom 
Luciano mendes de Almei-
da”, para a Internet tem as 
seguintes categorias: A pri-
meira recebe sites, portais e 

blog; a segunda é dedicada a 
iniciativas em redes sociais 
e a terceira vai premiar apli-
cativos.

No hotsite dos prêmios, 
os candidatos encontram o 
Regulamento/Edital e uma 
ficha de inscrição que deve 
ser preenchida e enviada por 
meio postal acompanhada do 
material para concorrer a um 
dos cinco prêmios. 

Fonte: CNBB
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É o livro mais lido disparadamente no mundo e no Brasil. 
Calculam que 5 bilhões de pessoas tem a Bíblia à disposição. 
Durante os últimos 50 anos, a Bíblia foi o livro mais vendido 
no mundo, chegando a quase 4 bilhões de cópias. O segundo, 
não chega a 200 milhões. A Bíblia é composta de 73 livros. 
Falarei apenas de um: o Eclesiástico.

PAIS – “Filhos, escutai a advertência de um pai. Quem honra 
o pai, expia pecados. Ampara teu pai na velhice. Ainda que ele 
perca a razão, não lhe causes desgosto. No dia da aflição, o 
Senhor lembrar-se-á de ti, e teus pecados desaparecerão como 
gelo derretido ao calor do dia. E maldito do Senhor, quem irrita 
sua mãe” (Cap. 16). 

FILHOS – “Tens filhos? Educa-os. Dobra-lhes o pescoço 
desde a infância. Casa tua filha e terás concluído grande tarefa. 
Mas entregue-a a um homem sensato. Não desejes grande nú-
mero de filhos. Mais vale um do que mil. É preferível morrer 
sem filhos do que tê-los ímpios. Um homem inteligente povoa 
a cidade, enquanto uma tribo inteira de ímpios é aniquilada” 
(cap. 16). 

PROSTITUTA – “Não te entregues a uma mulher a tal 
ponto que ela venha a dominar sobre ti. Não vá ao encontro 
de uma mulher licenciosa, para não caíres em suas redes. Não 
entrega teu coração às prostitutas, para que não venhas a perder 
teu patrimônio. Não detenhas os olhos sobre a beleza de uma 
donzela” (Cap. 9).

PEDAGOGIA – “Não sejas ousado com a língua, enquanto 
és preguiçoso com as obras. Não te faças de leão em casa. Não 
deixes de falar quando necessário, pois é pelo raciocínio que 
se conhece a sabedoria, e pelas palavras a instrução. Sente 
vergonha de tua ignorância. Se entendes do assunto, fala; caso 
contrário, põe a mão à boca. Não discutas com um homem 
poderoso. Não entres em demanda com um rico, pois o ouro já 
dobrou o coração dos reis. Não entres em processo com o juiz. 
Por causa de sua posição, julgarão em seu favor. Não discuta 
com um homem irascível” (Cap. 4, 6, 8).

SAÚDE – “É preferível um pobre de constituição vigorosa 
a um rico flagelado pela doença. É melhor a morte e o repouso 
eterno que uma doença crônica. Não te precipites sobre um 
prato de comida. Come o que for te apresentado. Não mastigues 
com ruído. Sono sadio depende de intestinos comedidos. O 
excesso de alimentos causa doença e muitos já morreram por 
causa da intemperança” (Cap. 31)

EMPRÉSTIMOS – “Muitos consideraram o empréstimo 
um achado e deixaram os credores em dificuldade. Antes de 
receberem, beijarão as mãos de quem empresta. No dia do 
vencimento, adiarão a data, responderão palavras evasivas e se 
queixarão do prazo. Se puderem pagar, é a custo que o credor 
receberá a metade. Não faças festas com dinheiro emprestado, 
quando nada tens em tua bolsa” (Cap. 19)

PREGUIÇA – “O preguiçoso parece um monte de esterco. 
Todos os que o tocam, sacodem a mão. Se não ajuntaste na 
mocidade, como encontrarás alguma coisa na velhice? O vinho 
e as mulheres desnorteiam os homens sensatos” (Cap. 22).

TRÊS COISAS – “Com três coisas se compraz minha 
alma: concórdia entre os irmãos, amizade entre os vizinhos e 
a harmonia entre a esposa e o marido. E três espécies de pes-
soas, detesto: pobre soberbo, rico mentiroso e velho adúltero” 
(Cap. 25). 

“ENVERGONHA-TE – Diante dos pais, por causa da 
prostituição,

Diante da autoridade, por causa da mentira,
Diante do juiz, por causa da negligência,
Diante da vizinhança, por causa do roubo,
Diante de Deus, por apoiar os cotovelos sobre os pães” 

(Cap. 41).

A Bíblia é mais atual do que a 
gente pensa!

Ao final do século XII, o 
mundo de então manifesta-
se conturbado  pelo poder, 
dinheiro, ganância, guer-
ras. Dentro desse ambiente, 
numa cidade chamada Assis 
vive a família de Pedro Ber-
nardone e dona Pica. Este 
sendo um rico comerciante 
de Assis e negociador ligado 
às mercadorias francesas,  
adquire prestígio ante os 
cidadãos de Assis.

Por volta de 1181 nasce 
um filho que recebe o nome 
de João; mas na volta do pai, 
ele troca seu nome para Fran-
cisco. Este moleque crescia 
com liberdade; contudo, ele, 
ligado e educado pela mãe – 
torna-se um rapaz  afeito a 
festas, porém o acompanha 
a generosidade, a bondade 
sem grandes extravagâncias. 

O pai queria que ele fosse 
um grande cavaleiro, re-
conhecido pela sociedade; 
envolvido em guerras sendo 
que em uma dessas, é preso e 
na prisão cai em si e lhe brota 
uma “voz” que o desafia: 
“Francisco, é melhor servir 
ao Senhor ou ao servo?” 
A quem queres servir?  Ao 
imperador ou a Cristo?  Sua 

resposta lhe abre a mente, o 
coração e ele volta a Assis e 
lhe é  dito o que deve fazer. 
Em Francisco lhe repercute o 
convite, indicando o melhor 
caminho para a pessoa se re-
alizar a si mesma e aos outros 
no Reino de Cristo. Inicia a 
longa espera: que quer Deus 
dele? Nesta espera Deus lhe 
mostrou seu futuro caminho 
de “Cavalheiro da Dama 
Pobreza”. 

Na capela de São Damião 
ele entregou-se à oração 
diante do crucifixo e este lhe 
falou: “Francisco, vai e res-
taura a minha casa que está 
em ruínas”. Outro fato que o 
faz tomar a decisão definitiva 
acontece na praça de Assis, 
no qual ele declara: “Até 
agora chamei de pai o Pedro 
Bernardone, doravante não 
terei outro por esse nome, 
senão o Pai Celeste”.  

Assim inicia sua vida de 
peregrino do Evangelho. 
Logo mais lhe vem ao encon-
tro seus conhecidos querendo 
viver do mesmo modo como 
ele, isto é, viver o Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo 
sem nada de próprio. Com 
seu estilo de vida muitas 

pessoas o seguiram. Além de 
jovens, chegam a ele Clara e 
Inês – filhas de família nobre 
querendo viver do jeito dele, 
isto é, viver segundo o  Evan-
gelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e seu santo modo 
de operar; chegam a ele os 
casais; disse-lhes:  vocês 
já vivem a vocação a dois, 
não é  possível vocês viver 
do nosso jeito. Após alguns 
dias, em  1221, o santo de 
Assis sabe que “para a alma 
que ama a Deus basta a cela 
do corpo  e que cada um pode 
ser religioso em sua casa e 
estado de vida”.  Vindo-lhe 
ao encontro um piedoso co-
merciante lhe diz: “Irmão, 
vou dar-te uma regra de vida, 
para que sem sair de tua casa, 
vivas com a mesma perfeição 
que a vive um religioso no 
convento. “ E surge a terceira 
ordem franciscana.

E para nós, permanece 
o desafio: tendo presente 
também nossos fundadores, 
cabe-nos perguntar: como a 
nossa fraternidade pode ser 
reflexo do rosto de Deus em 
nossa realidade?E  lembre-
se, você pode ser franciscano 
(a) também.                                                     

Francisco de Assis
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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

Abençoados sejam os 
lábios que se abrem para 
sorrir. A beleza que desnuda 
e encanta a alma da gente. 
Os momentos de pura alegria 
que passam longe da sombra 
da indiferença e da descon-
fiança. Os sinceros diálogos 
que acontecem a partir da 
linguagem do coração. Os 
intempestíveis acontecimen-
tos que desabotoam o terno 
da nossa rotina e nos deixam 
mais leves. 

O poeta gaúcho, Mário 
Quintana, em um de seus po-
emas diz-nos assim: “Existe 
apenas uma idade para ser-
mos felizes, apenas uma épo-
ca da vida de cada pessoa em 
que é possível sonhar, fazer 
planos éter energia suficiente 
para os realizar [...] Tempo 
de entusiasmo e coragem 
em que toda a disposição de 
tentar algo de novo e de novo 
quantas vezes for preciso. 
Essa idade tão fugaz na nos-
sa vida chama-se presente 
e tem a duração do instante 
que passa.”

O sorriso deve permane-
cer em nossos lábios mesmo 
quando a dor parecer maior 
e sem fim, quando os ventos 
exigirem soprar ao contrário 
de nossos planos e a neblina 
ofuscar nossos olhos, tirar o 
brilho. Sorrir, mesmo quan-
do a gelidez das incertezas 
petrificarem nossos sonhos 
e nada parecer possível. O 
sorriso, assim como, os pe-
quenos gestos de gentileza 
é a senha desbloqueadora, a 
vassoura que limpa todos os 
fragmentos pontiagudos que 
ferem a alma e que nos dei-
xam tristes e vazios. Acredito 
que a felicidade é possível, 
que não existe só desencon-

ARTIGO

Almas perfumadas
tros e traições, mas ternura, 
amizade, compaixão, sensi-
bilidade e delicadeza. Somos 
marcados pelo contraste, 
entre alegrias, descobertas, 
decepções, buscas, doçuras 
e amarguras.

Por conseguinte, lembro-
me das poéticas palavras de 
Cora Coralina: “ Não sei se 
a vida é curta ou longa de-
mais para nós, mas sei que 
nada do que vivemos tem 
sentido, se não tocamos o 
coração das pessoas”. Como 
Coralina, acredito que nossa 
vida é marcada por presenças 
que são pura manifestação 
do amor de Deus. Pessoas 
que trazem nos olhos e nos 
lábios o brilho da paz, pois 
existem alguns sorrisos que 
nos dizem muito sem preci-
sar de palavra alguma. Assim 
como, há pensamentos que 
parecem traduzir o que a 
gente acredita como verdade 
de vida. Pessoas amáveis 
e gentis não tocam apenas 
nossa essência física, mas 
sobretudo, nossa alma, nossa 
mente e coração, são almas 
perfumadas.

Admiráveis são as pesso-
as que nos conhecem bem, 
desvelados, e ainda assim 
nos amam. Permanecem! 
Falo daquelas que a gente 
tem vontade de estar junto o 
tempo todo. Aquelas pessoas 
que não têm seus nomes nas 
revistas, ou estampados em 
outdoor´s, mas que merecem 
todo reconhecimento do 
mundo por decidirem fazer 
diferença nada vida dos ou-
tros. Que não riem dos nos-
sos sonhos, por mais bobos 
que pareçam. Essas pessoas 
encantadoras, mesmo sendo 
cheias de defeitos, ou talvez 

por causa deles sabem facil-
mente sorrir e abraçar. 

Assim sendo, existem 
pessoas que Deus coloca em 
nossa vida só pra nos dá paz. 
Que nos empurram para o 
melhor de nós, que nos de-
volvem a nós mesmos, que 
nos estimulam ao caminho 
do bem. Pessoas que são 
sorriso em dia de chuva, 
que nos sustentam quando 
estamos vazios. Pessoas que 
são abraços, mesmo estando 
do outro lado do mundo e, 
nos dão a certeza de que tudo 
ficará bem. Essas pessoas 
emprestam seus corações 
pra gente morar, envolvem-
nos de afabilidade, de luz e 
pintam nossos dias cinzas de 
cores e pensamentos bonitos. 
Pessoas que nos fortalecem 
na fé e florescem nossa alma 
de esperança. São pessoas 
que merecem o que de mais 
bonito a vida tem a oferecer.

Agora, convido você, 
meu caro leitor e amigo, a fa-
zer uma pequena reflexão so-
bre sua vida, mas sobretudo, 
a repensar suas relações in-
terpessoais. Como você tem 
gerenciado os dissabores, 
as brigas, os ciúmes? Você 
tem lembrado de sorrir para 
as pessoas? Reflita! Desejo 
que você elabore maneiras 
criativas para gerenciar as 
angústias e decepções que 
as muitas relações desa-
gradáveis deixaram em seu 
coração. Sorria e seja leve!

Estamos em comunhão
                                                                                                              

Anderson Lima*
*Em formação... Autor 

de “Entre nós, nada de nós”, 
Seminarista, poeta, escritor, 
licenciado e graduado em 
filosofia. 

No Dia 31 de agosto, a 
Paróquia Santo Antônio en-
cerrando o mês das vocações, 
realizou o Show Vocacional 
2016 com o lema: “Voca-
ção, Dom da Misericórdia 
do Pai”, com a imagem do 
Papa Francisco segurando 
em seus braços uma criança 
e o versículo da Bíblia “Mi-
sericordiosos como o Pai” 
Lc 6,36. Coordenado pela 
Equipe de Animação Voca-
cional e pelo Padre Nildo 
Moura, responsável pelo 
anúncio dos artistas, o Show 
foi um sucesso de público e 
de apresentações, superando 
as expectativas. Os cantores 
e músicos, crianças, jovens 
e adultos, inspirados pelo 
Espírito Santo encantaram a 
todos os presentes, entre os 
quais o Provincial dos Obla-
tos de São Francisco de Sales 
Padre Leoclides Dalla Nora 
que veio prestigiar o evento. 

Comunidades do inte-
rior e de outros municípios 
também vieram abrilhantar 
o evento. O Pároco Padre 
Paulo Rodrigues fez a aber-
tura do show, que aconteceu 
na Capela Nossa Senhora do 
Rosário. 

A Pastoral da Juventude 
deu início às apresentações 
com música e encenação 
intitulada “Misericordiosos 
como o Pai”. Em seguida 
Fernando e André acompa-
nhados por jovens cantaram 
“Rastros na Areia”. O Grupo 
de Jovens e Adolescentes 
Cantando a Fé da Capela 
N.S Rosário cantaram a 

PALMEIRA DAS MISSÕES

Paróquia realiza 
Show Vocacional

música “Deus”. O Colégio 
Jesus Maria José apresentou 
poema e música, intitula-
da “O eterno aprendiz” e 
“Certas coisas”. Envolvente 
a apresentação da música 
“Alma Missionária” com o 
Coral São José. Um show 
instrumental foi apresentado 
por Vitor Cazzuni, Maria 
Eduarda Martins e Fabiano 
Cestari com a Música Ami-
gos para sempre. As Irmãs 
Filhas do Amor Divino en-
volvendo jovens e integran-
tes do movimento encenaram 
e cantaram a música “Encan-
te, Vem Comigo”. Momento 
lindo também a apresentação 
do grupo Vozes da Alma com 
a música “Vou cantar teu 
amor”.  Envolvente também 
o Água Viva com a música 
“Fazer Mais”. Para encerrar 
o momento de reflexão com 
a entrada de Nossa Senhora, 
a benção e as palavras finais 
do Sacerdote.

Na entrada do salão a 
Equipe Vocacional fez a co-
leta de doação de alimentos 
não perecíveis para serem 
destinados às pessoas caren-
tes. O Conselho da Capela 
Nossa Senhora do Rosário 
atenciosamente preparou o 
local além dos lanches ofe-
recidos. Após cada apresen-
tação um membro da equipe 
da Animação Vocacional 
fez a entrega do troféu de 
participação aos envolvidos.  
Houve também sorteio de 
camisetas. 

(Cleusa Medianeira da 
Cruz Bueno)
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04 de outubro - Reunião de Formação do Clero 
-Pe. Tarciso Rech

05 de outubro - Reunião com Dom Antonio Car-
los e Reitores dos seminários da Diocese

06 de outubro - Reunião Secretariado Diocesano 
de Pastoral na Cúria às 09h

08 de outubro - Crismas Nova  Candelária ás 16h

09 de outubro - Crismas Jaboticaba às 09h 

09 de outubro - Missa Romaria Linha Alta Ame-
tista do Sul às 10h 

09 de outubro - Admissão ao Ministério de Aco-
litato de Enio Piovesan na Catedral às 19h

11 de outubro - Reunião do Conselho de Presbí-
teros às 09h30min no Seminário Menor

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida- Pa-
droeira da Brasil

13 de outubro - Reunião Coordenação Diocesana 
de Catequese na Cúria

14 a 16 de outubro - Tenda Shalom no Centro 
de Formação

16 de outubro - 13ª Romaria ao Santuário de 
Schoenstatt a partir das 09h

18 de outubro - 2º Encontro dos Clero com o 
Bispo. Padres com até 10 anos de ordenação no 
Seminário Menor

19 de outubro - 2ª Encontro do Bispo com o Clero 
de 11 anos até 74 anos de idade no Seminário Menor

20 de outubro - Reunião equipe de Liturgia na 
Cúria

20 de outubro - Reunião dos Cônegos da Catedral 
às 16h

22 de outubro - Crismas Vista Alegre às 09h30min

29 de outubro - Crismas Palmeira das Missões 
às 15h

 
29 de outubro - Jornada dos Ministros da área 

de Planalto

30 de outubro - Crismas Palmeira das Missões 
às 9h 

31 de outubro - Reunião Pastoral Presbiteral em 
Liberato Salzano

Agenda 
Diocesana

Agenda 
Diocesana

A todos os que o presente
EDITAL

virem, saudação, paz e bênção no Senhor.
Fazemos saber que desejando abraçar o estado eclesiástico e habilitar-se para a admissão à 

Sagrada Ordem do Presbiterato, Diác. DANIEL BROGLIO, nascido na Paróquia de NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN, aos 21 de MARÇO 
de 1990, com 25 anos de idade, batizado na Paróquia de SÃO GABRIEL DE AMETISTA DO 
SUL/RS, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN, aos 08 de AGOSTO de 1990, filho de 
DELVINO ANTONIO BROGLIO e de CLEYD FÁTIMA BROGLIO, residentes e domicilia-
dos na Paróquia de SÃO GABRIEL DE AMETISTA DO SUL/RS, segundo o cân. 1051, 2º do 
Código de Direito Canônico, mandamos que se publique o presente Edital no Boletim Oficial de 
nossa Diocese, o «Jornal Luz e Alegria». E outrossim, a todos os fiéis que souberem de algum 
impedimento que obste ao candidato receber a Sagrada Ordem, está, de consciência, obrigado a 
manifestar ao Pároco do lugar onde tem domicílio ou a nós diretamente a existência do mesmo, 
dentro do prazo de quinze dias a contar da data da publicação do Boletim. O Chanceler ateste, 
no verso deste mesmo Edital, assim o haver cumprido, colocando seu selo.

Dado e passado nesta Sede Episcopal, aos oito dias do mês de setembro do ano santo do 
Senhor de dois mil e dezesseis.

+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS

Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Cúria de Frederico Westphalen/RS

Protocolo nº. 90/16
Reg. nº 01 fls nº. 160

DOM ANTONIO CARLOS 
ROSSI KELLER

PELA GRAÇA DE DEUS E 
DA SANTA SÉ APOSTÓLICA

BISPO DE FREDERICO 
WESTPHALEN/RS
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As “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2015-2019”, Documento 102 Da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, nos apresentam cinco urgências na ação 
evangelizadora

1. Igreja em estado permanente de missão;
2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã;
3. Igreja: lugar da animação bíblica da vida e da pas-

toral;
4. Igreja: comunidade de comunidades;
5. Igreja a serviço da vida plena para todos.
Aqui apresentamos um resumo da primeira urgência: Igreja 

em estado permanente de missão.
A Igreja é missionária por natureza. Existe para evangelizar. 

Se hoje partilhamos a experiência cristã, é porque alguém nos 
transmitiu a beleza da fé em Jesus Cristo.

Precisamos sair de nossa comodidade e anunciar o Evange-
lho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões.

Por isso, a necessidade de promover a consciência missio-
nária que leve o discípulo a tomar a iniciativa de anunciar Jesus 
Cristo em todos os lugares e situações.

É urgente pensar estruturas pastorais que favoreçam a 
missionariedade.

Perspectivas de ação

Oferecer a todos o Evangelho de Jesus Cristo, assumindo 
com renovado ardor missionário e criatividade uma nova 
evangelização.

Identificar os grupos humanos ou categorias sociais que 
merecem atenção especial: pessoas que vivem na periferia, 
indígenas, afrodescendentes, intelectuais, artistas, políticos, 
formadores de opinião, esportistas, trabalhadores com grande 
mobilidade, nômades, pessoas com deficiência...

Dar atenção especial à juventude. Uma Igreja sem jovens 
é uma Igreja sem presente e sem futuro. O atual projeto “300 
anos de bênção: com Maria Aparecida – Juventude em Missão” 
vem reforçar a dimensão missionária na formação dos jovens.

Promover as missões populares, caminho eficaz de evan-
gelização.

Visitar sistematicamente os locais de trabalho, moradia de 
estudantes, favelas, alojamento de trabalhadores, instituições de 
saúde, assentamentos, presídios, albergues, moradores de rua...

Promover a missão além-fronteiras, sinal de maturidade 
eclesial. Através os Conselhos Missionários a Igreja diocesana 
é chamada a articular e animar as iniciativas de missão em seu 
território, com abertura à missão além-fronteiras.

Fomentar o ecumenismo buscando a unidade com os irmãos 
que creem em Jesus Cristo.

Buscar o diálogo inter-religioso, o encontro fraterno e res-
peitoso com os seguidores de religiões não cristãs, sobretudo 
com os judeus, muçulmanos e expressões religiosas afrodes-
cendentes e indígenas.

Estimular o projeto “Igrejas Irmãs”. Neste sentido, merece 
especial apoio o projeto “Comunhão e Partilha”, em favor das 
Igrejas com maior carência de recursos econômicos. A região 
amazônica merece especial atenção e renovado empenho 
missionário.

Igreja em estado 
permanente de Missão

Tempo para celebrar Nossa 
Senhora

ANO MARIANO

Na quarta-feira, 21 de 
setembro, a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) realizou ato oficial 
de lançamento do Ano Ma-
riano, com uma celebração 
na sede da entidade, em 
Brasília (DF). A cerimônia 
contou com a participação 
da presidência da CNBB, 
membros do Conselho Epis-
copal Pastoral (Consep), 
organismos vinculados à 
Conferência e colaboradores 
que atuam na sede. 

Na ocasião, com a ajuda 
dos colaboradores, a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
foi entronizada no auditório 
da CNBB e posta no centro 
do espaço. Leituras bíblicas, 
cantos, textos reflexivos 
e uma mensagem do papa 
Francisco foram meditados, 
lembrando a devoção à rai-
nha e padroeira do Brasil. 

De acordo com o arcebis-
po de Brasília e presidente 
da CNBB, dom Sergio da 

Rocha, o período convida à 
população a voltar o coração 
para Nossa Senhora. “É um 
ano para celebrar, para come-
morar, para louvar a Deus, 
mas também para reaprender 
com Nossa Senhora como 
seguir Jesus Cristo, como ser 
cristão hoje”, enfatizou.

O bispo falou também 
sobre as expectativas para o 
Ano. “Nós esperamos muito 
que o Ano Mariano possa 
ser de intensa evangelização 
com Maria, contando com a 
sua proteção, seguindo os 
seus exemplos, mas sendo 
essa Igreja em saída, essa 
Igreja misericordiosa, que a 
exemplo de Nossa Senhora 
vai ao encontro dos irmãos 
para compartilhar a alegria 
do Evangelho de Jesus Cris-
to – alegria da fé em Cristo”, 
disse. No final, dom Sergio 
exortou para que o Ano Ma-
riano seja vivido intensa-
mente por toda a Igreja no 
Brasil. “Que este momento 

seja para a evangelização, 
para a missão, tendo presen-
te o exemplo, as lições que 
Nossa Senhora nos deixa, 
mas também recorrendo com 
confiança a sua intercessão 
materna”, finalizou o bispo.

Ano Nacional Mariano 
O Ano Nacional Mariano 

foi proclamado pela CNBB, 
em comemoração aos 300 
anos do encontro da imagem 
de Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida, nas Águas do 
Rio Paraíba do Sul. A inicia-
tiva será celebrada a partir do 
dia 12 de outubro até o dia 11 
de outubro de 2017.

Em carta enviada aos 
bispos de todo o Brasil, a 
presidência da CNBB con-
sidera a celebração dos 300 
anos “uma grande ação de 
graças” e recorda que todas 
as dioceses do país se prepa-
ram, desde 2014, recebendo 
a visita da imagem peregrina 
de Nossa Senhora, que per-
corre cidades e periferias. 


